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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111424 Nr: 7073-68.2013.811.0007

 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): Maria Izaura Dias Alfonso, Elisa Gomes 

Machado, Rogério Colicchio dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuelle Albert Carvalho - 

OAB:14220/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

dos requeridos para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no prazo 

de quinze (15) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52943 Nr: 4895-59.2007.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Irene Pereira Valentino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Martinello

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da manifestação conjunta das partes (fls. 

164/164v), ACOLHO o pedido e REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 08 

de maio de 2017, às 13h30min., mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109169 Nr: 4655-60.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomazia Rosa de Azevedo

 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.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por TOMAZIA ROSA DE 

AZEVEDO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

todos já qualificados.

Intimada para impugnar, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela credora (fls. 76).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Não havendo impugnação, tendo a autarquia ré concordado com o cálculo 

elaborado pela parte exequente (fls. 76), HOMOLOGO por sentença, os 

cálculos apresentados às fls. 71, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, 

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

efeitos.

Sem custas e sem condenação em honorários sucumbências, uma vez 

que a parte executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado 

pela credora (art. 1º-D da Lei n. 9.494/97).

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

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

CPC/2015).

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais), bem como, os artigos 2º e 3º, I 

e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

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

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

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

e anotações de estilo.

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000491-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MENDES (REQUERIDO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000523-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. S. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

A. L. G. D. C. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo: 1000523-64.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o advogado da parte autora acerca da decisão de id. 12098447, 

com sessão de conciliação designada para o dia 04/06/2018, às 

13h40min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta 

Floresta, 12 de março de 2018.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108695 Nr: 4151-54.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Gomes

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Citação Intimação de Arresto - Execução Fiscal ME100

Prazo do Edital:30

CITANDO(A, S): Executados(as): João Nunes Gomes Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Tancredo Almeida Neves, Bairro: Centro, 

Cidade: Carlinda-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/08/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.475,46

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a, 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, ficando INTIMADO(A, S), bem como seu(s) 

cônjuge(s), se casado(a, s) for(em), de que foi(ram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital.

BEM(S) ARRESTADO(S): Lote 04, Quadra 08CW, matrícula de imóvel 

nº1918, inscrição municipal nº001.08.008CW.0004.001 do município de 

Carlinda-MT

ADVERTÊNCIAS: 1) Terá(ão) o(a, s) executado(a, s) o prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, para 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 o 

arresto converter-se automaticamente em penhora. 2) Fica(m) ainda 

advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(ão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(em) embargos. Eu, Anne 

Mariele de Cássia Monteiro, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60105 Nr: 4763-65.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francielio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12.330-A, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

INTIMANDO(A, S): Exequente: Alexandre Romani Patussi, advogado, 

Endereço: Av. Historiador Rubens de Medonça 2254 3º Andar Sala 309 

Ed. Amercan Center, Bairro: Jardim Aclimação, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 

485 II E III §§1º E 2º DO CPC/2015, pois este encontra-se abandonado há 

mais de 30 dias, devendo para tanto manifestar acerca da penhora online 

realizada nos autos no valor de R$ 500,00, depositado na conta judicial, 

sem apresentação de embargos do devedor.

Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 129753 Nr: 4999-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosa da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

requerente a manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão 

dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 131829 Nr: 6136-87.2015.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Remi Passarini, Maria Renilda Leal dos 

Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

requerente a manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão 

dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 41679 Nr: 1974-64.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta - MT

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107525 Nr: 2903-53.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pellegrini Pereira

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

enterder de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 3942-22.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHFCdB, TFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdBN

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

OAB:17.811-0 MT, Shirlene Benites - OAB:16211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

enterder de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 130344 Nr: 5334-89.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Barbosa de Lima, Anderson Juviniano 

de Lima

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

OAB:13311/MT, Flaviany Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT, 

Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Lopes Nunes - 

OAB:20.834 OAB/MT

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 7 de 611



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

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

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

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

II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 2210 Nr: 24-64.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bocardi

 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

 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) do(a) 

requerente a manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão 

dos presentes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143746 Nr: 5017-57.2016.811.0007

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariane Coelho Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

CITANDO(A, S): Luana Coelho Machado, residente em local incerto e não 

sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 9.683,00

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: A requerente Ariane Coelho Caetano ingressou com 

pedido de Alvara Judicial para fins de sacar os valores remanescentes do 

consorcio de uma motocicleta FAN 160ESDI junto ao Honda (Cometa Alta 

Floresta-MT) da de cujus Idalina Aparecida Coelho, RG 922.963 SSP/MR, 

CPF 616.718.271-04, que veio a óbito em 25/11/2015, sendo que a falecida 

era beneficiária do INSS e tinha 02 filhas: a requerente Ariane e Luana 

Coelho Machado. No entanto a autora não sabe precisar o total pago deste 

consórcio e não sabe onde sua irmã reside, requerendo a expedição do 

Alvará em nome da autora na proporção de 50% dos valores depositados 

inerente as parcelas pagas do Consórcio de Grupo/Cota/RD 39046.23.0.1 

em nome da de cujus Idalina Aparecida Coelho, CPF 616.718.271-04, a fim 

de que possa sacar o referido numerário, bem como a citação/intimação 

de Luana Coelho Machado, para querendo se habilite no processo de 

jurisdição voluntária.

DESPACHO: Vistos, 1 – Indefiro o pedido de expedição de ofício à 

Administradora de Consórcio Nacional Honda, por entender que a 

providência deve ser promovida pela parte interessada e, somente na 

comprovada impossibilidade de fazê-lo estará justificada a atuação 

judicial. 2 – Com lastro no que registrado na certidão de fl. 45-v, defiro o 

pedido de citação por edital, com prazo de 30 dias, de Luana Coelho 

Machado, cabendo á secretaria promover as medidas cabíveis. Conste no 

edital que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, 

CPC). 3 - Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se o polo ativo 

para manifestação em até 15 dias. 4 - Após, conclusos. Às providências.

Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista judiciária, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63815 Nr: 3234-74.2009.811.0007

 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: Odila Urias, Janaina Urias Martins, Antonio Aurelio Urias 

Martins, Gabriela Urias Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aurélio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

requerente a manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão 

dos presentes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 125671 Nr: 2790-31.2015.811.0007

 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: Maria do Carmo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julierme Walter da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

CITANDO(A, S): Requerido(a): Julierme Walter da Silva, Cpf: 31763630870, 

Rg: 2.133.360-2 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Benedita Ferreira 

da Silva, 1846, Bairro: Cidade Alta, Telefone (66)9649-7937/9621-3314, 

Cidade: Itaúba-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00

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: A autora Maria do Carmo Ferreira da Silva ajuizou a 

ação de obrigação de fazer - transferência de veículo - cumulado com 

cobrança de valores em desfavor do requerido Julierme Walter da Silva, 

tratando-se de tia e sobrinho razão pelo qual não reduziram a avença a 

termo. Em agosto de 2013 as partes celebraram contrato de permuta de 

veículo automotor, nesta urbe, no qual a autora recebera uma Honda CG 

125 Fan, 0KM, avaliada em R$ 6.000,00 em troca ao réu uma Honda 

Tornado, ano 2006, modelo 2007, placa DN9757, renavam 00894569317, 

avaliada em R$ 8.000,00, e a diferença dos valores entre os bens fora 

acertada em reparos na Honda Tornado. A autora adiantou o pagamento 

das despesas e taxas no importe de R$462,50, de responsabilidade do 

requerido, bem como efetuou a transferência da Honda Fan para seu 

nome junto aos orgãos competentes. O requerido não ressarciu a autora 

dos valores pagos por ela e não efetuou até o presente momento a 

transferência do veículo para seu nome, negando-se a assinar o 

documento de transferência, devidamente preenchido ao argumento de ter 

repassado o veículo a terceiros, requerendo, portanto, que seja o réu 

obrigado a transferir a propriedade do veículo para seu nome, bem como o 

adimplemento dos tributos em atraso desde o ano de 2013 e o pagamento 

da diferença consistente em R$462.50 efetuado pela autora para 

regularizar a Honda Fan.

Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista judiciária, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 967-22.2015.811.0007

 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: CJG, HdOG, MFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

OAB:14430-A/MT

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

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora 

a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da informação nos 

autos apensos de que o requerido faleceu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 27760 Nr: 4008-17.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricola Simioni-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernada de Siqueira Arruda 

Campião - OAB:OAB 9955, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285, 

Ronerto Carloni de Assis - OAB:OAB 11291, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:8508/MT

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

OAB:5476/MT

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

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

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

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

falta nele existente, UMA VEZ QUE O EXEQUENTE NÃO POSSUI 

CONVÊNCIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PARA 

REMESSA DOS AUTOS, sob pena de extinção do processo (art. 485, 

inciso I e II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108361 Nr: 3815-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parra e Cia Ltda - ME, Lourival Parra, Creunice 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Dafini de Paula Saga Gomes - 

OAB:17023/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16.067-MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se o polo ativo para comprovar que efetivou diligências para 

localizaçã do polo passivo, sob pena de indeferimento do pedido para 

diligências judiciais e extinção do processo por ausência superveniente do 

interesse de agir.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Às proviências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 117169 Nr: 5279-75.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fatima Pereira Costa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca da impugnação 

apresentada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001875-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OIRES LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA SANTANA OAB - 514.613.821-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001875-52.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: OIRES LIMA SILVA REQUERIDO: HELLOISA SANTANA 

SILVA REPRESENTANTE: ELIANE APARECIDA SANTANA Vistos, Nos 

termos do art. 145, § 1º do NCPC, me declaro suspeita para decidir os 

pedidos desse feito. Diante disso, encaminhem-se os autos para meu 

substituto legal, devendo a secretaria da 2ª vara cumprir os atos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000506-28.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: WILLIAN RIBEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, Trata-se de demanda em que o polo ativo desistiu do procedimento 

antes do recebimento da inicial. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Considerando a ausência de formação da relação processual, 

homologo o pedido de desistência para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. 

P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000071-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARBOSA DE AGUIAR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000071-25.2016.8.11.0007 

AUTOR: JOAQUIM BARBOSA DE AGUIAR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, JOAQUIM BARBOSA DE AGUIAR ajuizou 

demanda em face do Instituto Nacional de Seguridade Social objetivando o 

recebimento de auxílio-doença e abono anual referente ao período de 

01/10/2015 a 08/11/2015. Narrou que recebia auxílio-doença em razão de 

patologia coronariana (Cid10 I.70 e I 74.3) desde setembro de 2014, 

cessado em 30/09/2015 e restabelecido em 09/11/2015 em virtude da 

greve dos médicos peritos do INSS. Instruiu o feito com diversos 

documentos emitidos pelo INSS e de cunho médico. A inicial foi recebida, 

momento em que foi deferida a gratuidade de justiça. Citado, o INSS 

apresentou contestação (fls. 38/41), alegando a necessidade de 

realização de perícia técnica para averiguar a incapacidade laborativa da 

parte autora e requereu a improcedência dos pedidos expostos na 

exordial. A impugnação à contestação foi apresentada às fls. 48/52 e o 

procedimento saneado às fls. 53/55, ocasião em que a juíza 

contemporânea rejeitou a necessidade de realização de perícia médica e 
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converteu o julgamento em diligência para que o polo ativo comprovasse a 

data da solicitação da última perícia médica ou do pedido de 

reconsideração do benefício de n.º 607.628.551-0. Por meio da 

manifestação de fl. 56 o polo ativo alegou que a prova da data do referido 

pedido já se encontrava nos autos à fl. 20, documento lavrado no dia 

12/07/2016 e pugnou pelo julgamento antecipado do feito. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Do julgamento antecipado do mérito. 

Navegando pelo caderno processual digital, vejo que o polo ativo requereu 

a apreciação do mérito da demanda em sua impugnação à contestação em 

julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), razão pela qual os pedidos serão 

apreciados com as limitações impostas. Da pretensão autoral. Por meio 

desta demanda o autor almeja receber o benefício de auxílio-doença 

referente ao período de 01/10/2015 a 08/11/2015, acrescido do abono 

anual, por entender que a cessação foi indevida. Nessa linha, tenho que 

para comprovação de do direito alegado na exordial, imprescindível a 

demonstração de que o polo ativo preenchia os requisitos para o 

recebimento de auxílio-doença durante a cessação do benefício, bem com 

que não deu causa à interrupção do pagamento. Feito tal registro, extraio 

dos autos que o autor logrou êxito em demonstrar que, nos aludidos 

períodos, gozava de qualidade de segurado e possuía a carência 

necessária, bem como que estava incapaz para o exercício de atividade 

laboral. Isto porque o CNIS de fl. 44 comprova que de 04/09/2014 a 

30/09/2015 o autor estava em gozo de auxílio-doença, ou seja, a própria 

autarquia requerida reconheceu tais requisitos. Nesta senda, o CNIS 

também aponta que houve o restabelecimento do auxílio-doença em 

09/11/2015, pouco mais de um mês após a cessação, em alinho aos 

documentos médicos que instruíram o feito. Contudo, como bem apontado 

na decisão que converteu o julgamento em diligência (fls. 53/55), inexiste 

comprovação de que a cessação do benefício n.º 607.628.551-0 ocorreu 

por culpa da autarquia requerida. Importante assinalar que o demandante 

teve a oportunidade de demonstrar a tempestividade da solicitação da 

última perícia médica do benefício ou do pedido de reconsideração da 

respectiva cessação, entretanto, não o fez. Por entender oportuno, 

registro que o documento de fl. 20 se refere ao auxílio-doença n.º 

612.440.076-0. Noutros termos, ainda que intimado para complementação, 

o polo ativo quedou-se inerte e descurou do ônus probatório do fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Nessa trilha jurídica: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. PARCELAS DEVIDAS DESDE A 

CESSAÇÃO INDEVIDA. MESMA DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. 

PROVIMENTO. 1. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem 

a qualidade de segurado, a carência de 12 meses (art. 25, I, Lei 8.213/91) 

e a incapacidade para o trabalho habitual, embora suscetível de 

recuperação. 2. O auxílio-doença será devido a contar da data da 

incapacidade segurado para o segurado que não for empregado, nos 

termos do Decreto 3.048/1999, art. 72, II. 3. Não foi realizada perícia 

médica, tendo a autarquia informado não ter interesse na produção de 

outros meios de prova (f. 187 verso), mas é possível verificar que desde 

16/02/2006 o segurado encontrava-se incapaz em decorrência de doença 

pulmonar crônica, como informado nos Laudos Médicos apresentados 

pelo próprio INSS (f. 52/53). 4. Em 10/03/2006 o autor apresentou 

requerimento administrativo requerendo auxílio doença, o qual foi negado 

(f. 12). Em 19/04/2006 requereu novamente, sendo-lhe deferido o 

benefício de 04/04/2006 a 30/06/2006 (f. 13/16). 5. Após a cessação do 

auxílio doença em 30/06/2006, o autor apresentou novo pedido de 

concessão de benefício apenas em 28/04/2008, sendo-lhe deferido o 

auxílio doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez. 

6. Tratando-se de restabelecimento do benefício anterior indevidamente 

cessado em razão da equivocada avaliação médica do perito do INSS, o 

termo inicial deve ser a data da cessação indevida. 7. Ausente prova 

cabal de que a doença que gerou o primeiro benefício em 04/04/2006, NB 

1376314280 (f. 13) foi a mesma que gerou o segundo benefício, NB 

5300698330 (f. 14), não é possível falar em cessação indevida do primeiro 

benefício, razão pela qual não é devido ao segurado o pagamento das 

supostas parcelas em atraso. 8. Compete ao segurado a prova de que 

houve a cessação indevida do benefício NB 1376314280, por se tratar de 

fato constitutivo do direito postulado, ônus do qual não se desincumbiu a 

contento. 9. Provimento da apelação do INSS e da remessa para reformar 

a sentença e julgar improcedente o pedido do autor, invertidos os ônus da 

sucumbência, com honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. Suspensa a cobrança por estar o autor litigando com justiça 

gratuita (Art. 98, §3º, NCPC). (ACP 0079889-66.2012.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 de 06/06/2017). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

URBANO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. NÃO 

COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA 

NÃO COMPROVADA. IMPORTES PRETÉRITOS NÃO DEVIDOS. 1. A 

sentença declarou a perda do objeto da ação, eis que houve o 

reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria por invalidez, e 

julgou improcedente o pedido de recebimento, desde a cessação do 

auxílio-doença, dos valores anteriores à concessão administrativa. 2. 

Restando incontroverso o direito à percepção do benefício previdenciário, 

a questão trazida pela parte autora a julgamento cinge-se ao pagamento 

das prestações atrasadas compreendidas entre a data de cessação do 

auxílio-doença e a implantação da aposentadoria por invalidez na via 

administrativa. 3. O INSS interpôs agravo retido (fls. 94/98), contudo não o 

renovou no apelo, razão pela qual não se conhece do recurso. "Não se 

conhecerá de agravo retido se a parte não requerer expressamente sua 

apreciação pelo Tribunal nas razões ou na resposta da apelação 

(CPC/1973, art. 523, § 1º)" (AC 0019154-58.2013.4.01.3500 / GO, Rel. 

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 

de 08/07/2016). 4. No caso dos autos, embora devidamente intimada, a 

parte autora manifestou, expressamente, o desinteresse na produção da 

prova pericial (fls. 158v). Contudo, em casos tais, a realização de perícia 

médica é procedimento indispensável para a comprovação da 

incapacidade do segurado à época da cessação do auxílio-doença. 5. 

Consoante o disposto no art. 372, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, razão pela qual se mostra inescusável seu comparecimento à 

realização da perícia judicial. Dessa forma, não havendo comprovação da 

incapacidade laborativa da parte autora no interregno requerido, 

afigura-se insubsistente o pedido requestado. 6. Mantida a verba 

honorária fixada pelo juízo a quo, eis que inaplicável a majoração dos 

honorários prevista no artigo 85, § 11 do NCPC, tendo em conta a 

ausência de trabalho adicional em grau recursal, ficando suspensa a 

execução deste comando por força da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98, §3º do Codex adrede mencionado. 7. Apelação da parte 

autora desprovida. (AC 0016226-70.2017.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 de 26/05/2017). Neste viés, não se pode aferir, com a 

imprescindível segurança, se o motivo da cessação do benefício 

previdenciário em apreciação foi indevido, eis que, conforme prova dos 

autos, o próprio autor deu causa à cessação do benefício. Primeiro porque 

o benefício concedido em 09/11/2015 possui numeração diversa daquele 

pago até 30/09/2015 (6124400760 e 6076285510, respectivamente), não 

se tratando de prorrogação, mas de novo pedido, por consequência, novo 

benefício; segundo, porque à fl. 22, consta que o segundo auxílio-doença 

somente foi instaurado em 09/11/2015, data em que concretizada perícia 

médica no autor no âmbito administrativo, sem a comprovação do da data 

do requerimento deste pedido. A partir dos autos, concluo que o autor não 

demonstrou que requereu a prorrogação do auxílio-doença de n.º 

607.628.551-0 dentro dos 15 dias anteriores à alta médica programada, 

tendo o encerramento do benefício operado automaticamente e conforme 

as normas vigentes naquele tempo. Pelo encerramento do vínculo, decaiu 

a consequente parcela referente ao abono anual, cujo cômputo foi 

reiniciado no benefício de n.º 612.440.076-0. DO DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos tecidos na exordial e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com 

fulcro no artigo 85, §8º do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa por 

força do §3º, do art. 98, do CPC. Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000334-23.2017.8.11.0007

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:

VALDEMAR RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000334-23.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: VALDEMAR RODRIGUES Vistos, Trata-se de 

demanda em que o polo ativo desistiu do procedimento antes do 

cumprimento da liminar e da citação da parte requerida. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência de formação 

da relação processual, homologo o pedido de desistência para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Consigno que não houve inclusão de restrição judicial sobre o veículo, 

razão pela qual deixo de adotar diligência para sua retirada. Devido à 

desistência, deixo de apreciar os pedidos de diligências judicias para 

localização do endereço da parte requerida. Retifique-se a representação 

do polo ativo conforme indicado na petição de fls. 65/66, se necessário. 

Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Havendo o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003215-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCISCO BOROMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003215-70.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MAURICIO FRANCISCO BOROMELLO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, Trata-se de procedimento para 

liquidação de sentença proferida na ação civil pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2 ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, referente aos contratos firmados com a 

empresa requerida, Ympactus Comercial S/A, com denominação social 

Telexfree. Na referida sentença, proferida com efeitos “erga omnes”, foi 

declarada a nulidade de todos os contratos celebrados entre os 

divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como determinada a 

devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias recebidas. 

P a r a  v e r i f i c a ç ã o  d o  i n t e r e s s e  d e  a g i r 

(necess idade/poss ib i l idade/adequação) ,  fo i  de te rminada a 

complementação da inicial com a demonstração do pagamento do valor 

alegado para o polo passivo. Contudo, a parte autora não trouxe prova do 

pagamento, alegando a necessidade de acesso ao sistema interno da 

Telexfree, nomeado como “backoffice”, para tal demonstração. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com a máxima “vênia”, respeitando 

entendimentos divergentes, tenho que não pode ser acolhida a justificativa 

aduzida pela parte autora quanto à impossibilidade de comprovação do 

pagamento efetuado em prol da Ympactus Comercial S/A. Ora, todas as 

transações bancárias realizadas nos últimos anos ficam registradas junto 

às respectivas instituições financeiras, cujas “segunda via” são facilmente 

obtidas em agências bancárias ou por meios virtuais (“websites” ou 

aplicativos). Os boletos, ainda que pagos em bancos por pessoa que não 

tenha conta junto à instituição, recebem a chamada autenticação 

mecânica, impressão que registra dados referentes ao pagamento. Outra 

hipótese corresponde à aquisição de contas por intermédio de terceiros 

que possuíam saldo junto à Telexfree, situação em que bastaria a 

comprovação de pagamento de valores ao terceiro e uma declaração 

deste de que alienou parte de seus direitos ao ora liquidante. A 

demonstração dos pagamentos pelos pretensos liquidantes à Ympactus 

Comercial S/A. configura documento essencial à propositura da demanda, 

pois sem pagamento não é cabível qualquer restituição. Para bem ilustrar a 

questão, transcrevo trecho de decisão proferida em 04/09/2017, nos 

autos n.º 0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a 

terceiros sobre a ação civil pública em voga), leiamos: “(...) Além de tais 

documentos, a parte interessada deve instruir seu pedido individual de 

liquidação com as seguintes informações: - data de ingresso na rede 

Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central 

Family); - comprovante de pagamento para ingresso na rede; - se ativou 

contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação 

enquanto permanece no negócio, qual o valor e qual a data do 

recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. (...)” Ainda que algumas destas informações careçam do acesso 

ao sistema “backoffice”, é irrefutável que a demonstração do pagamento 

pode ser obtida pelo próprio pagador, ora liquidante. Neste viés, mesmo 

tendo sido oportunizado ao polo ativo a comprovação do pagamento para 

ingresso na rede, este deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o 

indeferimento da inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. 

TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO 

NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO 

DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte autora em pirâmide 

financeira, não basta para afastar a presumida hipossuficiência jurídica 

que afirma bem como o patrocínio da causa por advogado particular, a 

teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do código de processo civil. 3. Na espécie, 

adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de vez que embora 

facultado à parte autora emendar à petição inicial com documentos 

indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não colacionou 

elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 

0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª 

Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. 

AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU 

ESTADO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE 

POSSIBILI- TAM A CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A 

NECESSIDADE OU NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os 

documentos requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa 

judiciária, tratam-se de documentos necessários à análise do pedido 

inicial, e ausentes, prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o 

autor apenas se resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu 

modo, mas sem alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o 

julgamento do magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 

0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Waldirene Cordeiro; DJAC 21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT 

encampa este entendimento, vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE 

PRAZO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda da inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição não preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o 

comando judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial 

dá ensejo ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Desta sorte, 

concluo que não há outra sorte a esta ação senão o indeferimento da 

petição inicial. Ante o exposto, com lastro no parágrafo único do art. 321 e 

no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e 

honorários advocatícios. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003553-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO PEREIRA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003553-44.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RAIMUNDO PEREIRA QUEIROZ Vistos, Trata-se de demanda 

em que o polo ativo desistiu do procedimento antes do cumprimento da 

liminar de busca e apreensão e da citação. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Considerando a ausência da formação da relação 

processual, homologo o pedido de desistência para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e extingo o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Consigno 

que não houve inclusão de restrição judicial sobre o veículo, razão pela 

qual deixo de adotar diligência para sua retirada. Sem honorários. Custas 

pelo polo ativo. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. 

P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002763-60.2017.8.11.0007

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:

ADRIANA CRISTIANI TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002763-60.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANA CRISTIANI TAVARES Vistos, Trata-se de demanda em que o 

polo ativo desistiu do procedimento antes do recebimento da inicial. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência de 

formação da relação processual, homologo o pedido de desistência para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Consigno que não houve inclusão de restrição judicial 

sobre o veículo, razão pela qual deixo de adotar diligência para sua 

retirada. Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003211-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE RAGAZZI SEPULCRI PAZINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003211-33.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LIDIANE RAGAZZI SEPULCRI PAZINATO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, Trata-se de procedimento para 

liquidação de sentença proferida na ação civil pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2 ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, referente aos contratos firmados com a 

empresa requerida, Ympactus Comercial S/A, com denominação social 

Telexfree. Na referida sentença, proferida com efeitos “erga omnes”, foi 

declarada a nulidade de todos os contratos celebrados entre os 

divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como determinada a 

devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias recebidas. 

P a r a  v e r i f i c a ç ã o  d o  i n t e r e s s e  d e  a g i r 

(necess idade/poss ib i l idade/adequação) ,  fo i  de te rminada a 

complementação da inicial com a demonstração do pagamento do valor 

alegado para o polo passivo. Contudo, a parte autora não trouxe prova do 

pagamento, alegando a necessidade de acesso ao sistema interno da 

Telexfree, nomeado como “backoffice”, para tal demonstração. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com a máxima “vênia”, respeitando 

entendimentos divergentes, tenho que não pode ser acolhida a justificativa 

aduzida pela parte autora quanto à impossibilidade de comprovação do 

pagamento efetuado em prol da Ympactus Comercial S/A. Ora, todas as 

transações bancárias realizadas nos últimos anos ficam registradas junto 

às respectivas instituições financeiras, cujas “segunda via” são facilmente 

obtidas em agências bancárias ou por meios virtuais (“websites” ou 

aplicativos). Os boletos, ainda que pagos em bancos por pessoa que não 

tenha conta junto à instituição, recebem a chamada autenticação 

mecânica, impressão que registra dados referentes ao pagamento. Outra 

hipótese corresponde à aquisição de contas por intermédio de terceiros 

que possuíam saldo junto à Telexfree, situação em que bastaria a 

comprovação de pagamento de valores ao terceiro e uma declaração 

deste de que alienou parte de seus direitos ao ora liquidante. A 

demonstração dos pagamentos pelos pretensos liquidantes à Ympactus 

Comercial S/A. configura documento essencial à propositura da demanda, 

pois sem pagamento não é cabível qualquer restituição. Para bem ilustrar a 

questão, transcrevo trecho de decisão proferida em 04/09/2017, nos 

autos n.º 0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a 

terceiros sobre a ação civil pública em voga), leiamos: “(...) Além de tais 

documentos, a parte interessada deve instruir seu pedido individual de 

liquidação com as seguintes informações: - data de ingresso na rede 

Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central 

Family); - comprovante de pagamento para ingresso na rede; - se ativou 

contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação 

enquanto permanece no negócio, qual o valor e qual a data do 

recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. (...)” Ainda que algumas destas informações careçam do acesso 

ao sistema “backoffice”, é irrefutável que a demonstração do pagamento 

pode ser obtida pelo próprio pagador, ora liquidante. Neste viés, mesmo 

tendo sido oportunizado ao polo ativo a comprovação do pagamento para 

ingresso na rede, este deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o 

indeferimento da inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. 

TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO 

NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO 

DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte autora em pirâmide 

financeira, não basta para afastar a presumida hipossuficiência jurídica 

que afirma bem como o patrocínio da causa por advogado particular, a 

teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do código de processo civil. 3. Na espécie, 

adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de vez que embora 

facultado à parte autora emendar à petição inicial com documentos 

indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não colacionou 

elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 

0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª 

Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. 

AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU 

ESTADO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE 

POSSIBILI- TAM A CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A 

NECESSIDADE OU NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os 

documentos requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa 

judiciária, tratam-se de documentos necessários à análise do pedido 

inicial, e ausentes, prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o 

autor apenas se resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu 

modo, mas sem alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o 

julgamento do magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 

0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Waldirene Cordeiro; DJAC 21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT 

encampa este entendimento, vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE 

PRAZO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda da inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição não preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o 
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comando judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial 

dá ensejo ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Desta sorte, 

concluo que não há outra sorte a esta ação senão o indeferimento da 

petição inicial. Ante o exposto, com lastro no parágrafo único do art. 321 e 

no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e 

honorários advocatícios. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000060-59.2017.8.11.0007

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:

JAEL TEIXEIRA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000060-59.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JAEL TEIXEIRA DA SILVA FILHO Vistos, 

Trata-se de demanda em que o polo ativo desistiu do procedimento antes 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão e da citação. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência de 

formação da relação processual, homologo o pedido de desistência para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Consigno que não houve inclusão de restrição judicial 

sobre o veículo, razão pela qual deixo de adotar diligência para sua 

retirada. Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002558-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IARA INES KUNZ DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA KUNZ GRANADO (REQUERENTE)

JORGE KUNZ (REQUERENTE)

GERSON LUIZ KUNZ (REQUERENTE)

LUCIMARA KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002558-31.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração interposto sob o ID 11826536, contra sentença 

de ID 11731368, a fim de retificação do percentual que faz jus cada um 

dos autores, passando a constar 20% dos valores existentes nas contas 

bancárias de titularidade de Flavia Maria Kunz, tendo em vista ser cinco o 

total dos beneficiários do presente alvará. Sob o ID 11878550, certificada 

a tempestividade dos embargos apresentados. É o sucinto relatório. 

DECIDO. Conheço dos Embargos, na forma do art. 1.022, incisos I, II e III, 

do CPC, e acolho-os, visto que realmente existe omissão na decisão 

proferida. Perscrutando os autos denoto que, de fato, a decisão sob o ID 

11731368 fixou percentual equivocado, tendo em vista a quantidade de 

autores da presente ação. Assim, diante da efetiva omissão existente na 

decisão, necessário o acolhimento dos presentes embargos de 

declaração. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração 

interpostos contra a decisão proferida sob o ID 11731368 e, em 

consequência, altero a aludida decisão em sua parte dispositiva, 

retificando a parte que consta “Expeçam-se alvarás de 

autorização/levantamento, sendo que cada um dos autores fará jus a 25% 

(vinte e cinco por cento) dos valores existentes” para “Expeçam-se 

alvarás de autorização/levantamento, sendo que cada um dos autores 

fará jus a 20% (vinte por cento) dos valores existentes”. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 8 de março de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000284-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIO HENRIQUE LAGO REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000284-31.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SALVIO HENRIQUE LAGO REIS 

EXECUTADO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. Tendo em 

vista o trânsito em julgado da sentença/acórdão, oficie-se ao Cartório 

Extrajudicial competente para efetuar o cancelamento do protesto do título 

que representa a relação jurídica que foi discutida na presente demanda. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE QUEIROZ THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

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

da sentença, bem como do Recurso apresentado no ID nº 

11902403/11902435, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a 

guia única de n.º 303404, foi devidamente recolhida. Certifico que procedo 

a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso 

apresentado no ID de nº 11902403/11902435, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 12 de 

março de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000602-43.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HIPOLITO FRANCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA 

LTDA Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a retirada 

do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a 

alegação de que a inscrição é indevida. O artigo 294 do NCPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR DARCI PERIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000160-48.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOCEMIR DARCI PERIN & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos nos ID n.º 10419731 pela 

parte autora, requerendo apontamento específico no dispositivo referente 

aos descontos das faturas citadas, quais sejam Novembro/2015, 

Dezembro/2015 e Janeiro/2016. É o necessário. DECIDO. 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. Em análise 

percuciente dos autos, constato que os embargos de declaração 

interpostos pela parte requerida merecem ser conhecidos em razão da 

omissão no julgado. In casu, vejo que existe omissão na sentença, pois 

nela não houve apontamento preciso quanto aos os descontos pactuados 

referentes as faturas dos meses Novembro/2015, Dezembro/2015 e 

Janeiro/2016. Somente houve condenação na obrigação de retificar os 

valores constantes nas faturas de Fevereiro/2016 e Março/2016. Ante o 

exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id 

n.º 10419731 para suprir a omissão e alterar item “b” do dispositivo da 

sentença: “b) CONDENAR em obrigação de fazer para o fim de retificar os 

valores constantes nas faturas de Novembro/2015, Dezembro/2015, 

Janeiro/2016, Fevereiro/2016 e Março/2016, com a emissão de novas 

faturas nos padrões médios de consumo do Reclamante;” Por último, 

defiro o pedido do embargante/autor contido no ID n.º 11754681. 

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. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário quando aos ofícios aos órgãos de proteção ao 

crédito, em decorrência da decisão anterior. 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, 12 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TEODORO 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010360-92.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA TEODORO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação (petição num. 11771477) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição num. 

11810665. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor da parte credora, de acordo com os 

dados indicados no ID num 11810665. 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 05 (cinco) 

dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso 

de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERALDA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001453-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NIVERALDA PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 

12036508) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 12128455. 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 
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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. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. DA SILVA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OBEDES MOISES FIDELIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010111-44.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: G. DA SILVA & CIA LTDA 

EXECUTADO: OBEDES MOISES FIDELIS Vistos etc. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte 

exequente para manifestar no processo eletrônico, notadamente para 

indicar bens da parte executada passíveis de penhora, referida parte 

quedou inerte, conforme certidão lançada no evento nº 11103584. Desta 

feita, o processo encontra-se paralisado há mais de três meses por 

inércia da credora, o que não coaduna com os princípios que norteiam o 

Juizado Especial Cível. Assim, impõe-se a extinção do feito. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 125606 Nr: 2750-49.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei José Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B

 Intimação do advogado constituído o réu, para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 121150 Nr: 55-25.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 00565438166, Rg: 1587362-5, Filiação: José Gomes de Oliveira e 

Maria Gonçalves Diniz, data de nascimento: 22/03/1984, brasileiro(a), 

natural de Estreito-MA, convivente, domestica, Telefone 66.9229-8857. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) SENTENCIADO(A), acima qualificado DO 

INTEIRO TEOR DA SENTENÇA de fls. 84/88, bem como que se desejar 

recorrer da sentença, caso positivo, reduzir a termo sua manifestação 

através de Advogado Constituído ou Defensor Público.

Despacho/Decisão: 1. Relatório Trata-se de denúncia em face de Rosiane 

Gonçalves de Oliveira, filha de Maria Gonçalves Dias e José Gomes 

Oliveira, nascida em 22.3.1984, imputando-lhe atos subsumíveis à hipótese 

típica do artigo 129, caput, CP (duas vezes), artigo 147, CP e artigo 163, 

parágrafo único, CP (fls. 5/8). Consta na denúncia: “(...) Abstrai-se do 

incluso procedimento investigativo, que no dia 2 de dezembro de 2014, por 

volta das 00h30min, na residência localizada à rua B-3, setor B, nesta 

comarca de Alta Floresta-MT, a denunciada Roseana Gonçalves Oliveira, 

de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de Carlos 

Santos Gomes Fernandes, bem como proferiu ameaças de causar mal 

injusto e grave, por meio de palavras e gestos, conforme boletim de 

ocorrência (fls.21/22), laudo de lesão corporal (fls.60/66) e laudo de 

constatação de crime contra o patrimônio (fls.51/57). Segundo restou 

apurado, na data acima citada, a denunciada foi até a residência da vítima, 

por volta das 17h, e começou a discutir com Carlos, passando em seguida 

a agredi-lo com socos, tapas e com objetos que se encontravam no local. 

Infere-se ainda que a denunciada retornou na residência da vítima, por 

vota das 00h30min, e ateou fogo no portão da casa, onde havia uma lona, 

bem como na motocicleta dele, utilizando-se conforme laudo de 

constatação de crime contra o patrimônio (fls.51/57), colocando em risco a 

vida das pessoas que estavam na residência. Segundo apurado a 

denunciada danificou uma lona que estava sob o portão, parte posterior 

da moto da vítima, bem como brinquedos, com emprego de substância 

inflamável (álcool), conforme confissão da denunciada e laudo de 

constatação de fls.51/57. Sabe-se ainda que, após a denunciada avistar 

Carlos na área da casa, ela jogou uma garrafa e aumentou ainda mais o 

incêndio. Ato contínuo, a denunciada passou a agredir a vítima pela 

segunda vez. Restou também apurado, que a denunciada, durante as 

agressões, proferiu ameaças de morte conta a vítima, dizendo ainda que 

‘se ele não ficasse com a denunciada, ele não iria ficar com mais ninguém’. 

Colhe-se ainda que a denunciada confessa ter ofendido a integridade 

física da vítima em seu depoimento, pelo fato dele ter negado manter 

relação extraconjugal com a denunciada na frente de sua atual 

companheira (fls.16/18). Dessa forma, a vítima temendo por sua vida, 

registrou o boletim de ocorrência, bem como manifestou o desejo de 

representar criminalmente em desfavor da denunciada, conforme fls.12/13 

(...)”. Auto de prisão em flagrante revelando prisão ocorrida em 2.12.2014 

(fl.9), com caderno inquisitivo abrigando demais documentos 

investigativos, com relatório final do Delegado de Polícia (fls.10/75). Alvará 

de soltura, cumprido em 2.12.2014 (fl. 37-37v). Decisão de recebimento de 

denúncia em 8.9.2015 (fl.78). Mandado de citação devidamente cumprido 

(fls.80/81). Apresentação de resposta à acusação (fl.82). Decisão 

afastando absolvição e designando audiência (fl.83). Termo de audiência 

com instrução oral com oitivas das testemunhas Carlos Santos Gomes 

Fernandes e Daiane Ribeiro da Conceição (fls.92/94). Continuação da 

instrução oral com oitiva das testemunhas João da Silva Campos Júnior e 

Cleber José Gomes da Silva (fls.103/105). Alegações finais do Ministério 

Público pugnando pela condenação da ré nas penas do art.129, do CP, c/c 

artigo 147, caput, CP e artigo 163, parágrafo único, II, CP (fls.106/111). 

Alegações finais de defesa postulando o reconhecimento da atipicidade 

da conduta da ré, pelo crime previsto no artigo 147, CP, em relação à 

vítima Daiane Ribeiro da Conceição, nos termos do artigo 386, III, CPP. 

Quanto ao crime previsto no artigo 129, CP, requer absolvição da acusada 

em atenção ao princípio in dubio pro reo. Quanto ao artigo 147, CP, em 

relação à vítima Carlos Santos Gomes, nos termos do artigo 386, V e VII, 

CPP. Quanto ao crime previsto no artigo 163, caput, CP, postula a 

absolvição nos termos do artigo 386, V e VII, CPP. Por último, requer o 

reconhecimento da atenuante de confissão (fls.112/121). 2. 

Fundamentação a) Do artigo 129, caput, CP. Consta na denúncia que a ré 

foi até a residência da vítima Carlos Santos G. Fernandes e, após iniciar 

uma discussão, passou a agredi-lo com socos, tapas e com objetos que 

se encontravam no local. A materialidade foi comprovada pelo laudo 

pericial de fls.74/75, que indica apresentar a vítima lesão em várias partes 

do corpo: “Escoriação 9x5 cm. Região Cervical Anterior. Escoriação 9x5 

cm. Região Mamário Direita. Escoriação 9x3 cm. Região Mamária Esquerda. 

Escoriação 12x8 cm. Região anterior terço superior e médio antebraço 

esquerdo. Queimaduras 1º grau região palmar mão direita. Escoriação 3x1 

cm. Joelho esquerdo.” Quanto à autoria, foi escorreitamente comprovada, 

por meio da oitiva da vítima Carlos Santos de Oliveira Neto, relatando as 

agressões sofridas: “(00’55’) Estava dormindo e vi um fogo levantando no 

portão, eu levantei pra ver, ela tinha jogado álcool no portão tudo, e 

começou queimar os brinquedos, a área lá e ela doida me xingando, e eu 

saí pra fora pra saber o que era, e era ela, xingando, e pegou e jogou 

álcool em mim quando eu saí, pegou e foi na moto, eu fui pra pagar o fogo 

na moto e queimei a mão, e apaguei o fogo, e ela pulou o muro e o portão, 

entrou pra dentro me ameaçando, quebrando tudo dentro de casa, 

quebrou a porta, arrancando a roupa tudo, quebrando tudo dentro de casa 
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e ameaçando minha mulher, xingando ela e eu, ela disse que iria me matar, 

que não aceitava a separação mais e foi isso que aconteceu; (02’30’) 

Pergunta Juiz: O senhor disse que ela colocou fogo no senhor? Resposta: 

Ela colocou fogo no portão e daí quando eu vi o fogo levantando no portão 

e tinha um pano e saiu queimando o pano e os brinquedos que estava no 

chão, e quando eu abri a porta ela me viu e jogou o álcool e eu fui pra 

dentro, aí pegou na moto, aí fui no tanque e comecei apagar o da moto, aí 

ela foi pegou pulou o portão, quebrou a porta; (03’40’) Pergunta Juiz: Ela te 

ameaçou? Resposta: Várias vezes, diz que iria me matar, que eu não iria 

ficar com essa mulher que estou aqui agora, eu vou te matar, você não vai 

ficar com ela, vai ficar comigo, rasgou tudo minha roupa; Pergunta Juiz: O 

senhor ficou com medo dessa ameaça dela? Resposta: Eu fiquei, com 

certeza, porque ela é meio doida; Pergunta Juiz: Ela poderia executar essa 

ameaça de morte? Resposta: Eu creio que sim, porque ela é meio 

complicada, aquele dia ela estava determinada a tudo, o que ela fez lá, eu 

me livrando, segurando; Pergunta Juiz: Como que foi que ela parou, o 

senhor segurou? Resposta: Ela parou porque eu segurava ela, ela 

voltava, eu segurava, ela pegou um cabo de vassoura, quebrou e meteu 

em mim várias vezes, eu segurava ela, e vinha de novo, até os policiais 

chegaram; Pergunta Juiz: O senhor que segurou? Resposta: Eu segurei 

pra ela não meter o pau em mim, ela metendo o pau, e eu segurava e ela 

soltava, e falava pra parar com isso, e ela não vou te matar, estava doida, 

até que minha mulher ligou para os policias; (05’40’) Pergunta Juiz: Ela te 

bateu, me explica como ela te bateu? Resposta: Com um cabo de 

vassoura, ela quebrou o cabo e dava umas pancadas em mim, nos 

braços, nas costas, na orelha, em vários lugares, o que ela pegava lá 

jogava em mim; (08’40’) Pergunta Defesa: Quantas vezes ela foi na sua 

casa aquele dia? Resposta: Ela foi várias vezes no portão, mas não 

entrou não; Pergunta Defesa: Em que momento, em que horas ela te 

agrediu? Resposta: Nós estávamos dormindo; Pergunta Defesa: Antes do 

senhor dormir ela te agrediu? Resposta: Ela foi de tarde, (...) e rasgou toda 

minha camisa; Pergunta Defesa: Essa hora a tarde ela te agrediu como? 

Resposta: Fisicamente, me unhando todo, e de noite ela voltou; Pergunta 

Defesa: O senhor teve lesão? Resposta: Só arranhão por todo o corpo 

(...)”. Corrobora com o depoimento supra as declarações da testemunha 

Daiane Ribeiro da Conceição, esposa da vítima, confirmando que a 

denunciada agrediu seu companheiro. “(00’25’) A Roseane chegou lá, e já 

era tarde da noite, agente acordo com um clarão que agente viu o fogo, 

porque no nosso portão tinha uma lona, onde ela colocou fogo, e a janela 

do quarto estava aberta e agente acordou e meu marido já pulou da cama 

e falou é fogo, e foi até a porta, e os brinquedos das crianças que estava 

do lado de fora, pegou fogo na lona, e umas tábuas que tinha onde ficava 

os brinquedos, e com isso a Roseane estava pelo lado de fora do portão 

onde ela colocou fogo, assim que ele saiu pra fora, ela jogou o restante 

não sei se foi álcool ou gasolina, e daí pegou no tanque da moto, e ele 

começou a apagar o fogo com a mão no apavoramento, e nesse momento 

ela conseguiu pular o outro portão, e daí ela já começou agredir, e daí 

agente estava tentando colocar a moto pra dentro, e foi o tempo dela pular 

o portão e já começar agredir, foi onde começou as agressões e estava 

no quarto eu e minhas filhas, e com isso eles ficaram na cozinha, onde 

teve a briga e agressão entre os dois, xingamento da parte dela, falando 

que iria matar ele, que não ia ficar daquele jeito, em momento algum ela 

veio pra me agredir, acho que o problema era com ele mesmo, ela me 

agrediu com palavras porque ela xingava de vagabunda, você não vai 

ficar com ela, aí com isso os brinquedos começou soltar a fumaça, e daí 

eu não conseguia sair, porque a porta que era de entrada, também dava 

acesso com meu quarto e não conseguia sair; (02’55’) Depois eu consegui 

sair e ligar para polícia; Pergunta Juiz: Que palavras de ameaça ela disse? 

Resposta: Pra mim foi só essas palavras agressivas, vagabunda, essas 

coisas, e contra o meu marido ela xingava, e ameaçou ela de morte, que 

ela foi ali pra isso, que ele não viveria com mais ninguém; Pergunta Juiz: A 

senhora acreditou nesta ameaça que seria sério? Resposta: eu acredito 

que pela raiva que ela estava, eu acho que sim, de fato ela teria feito 

naquele momento; Pergunta Juiz: Ela bateu no seu marido como? 

Resposta: Ela bateu com o que achou, porque agente não tinha móveis, 

ela jogou prato, cabo de vassoura, panela, capacete que ficava ali pelo 

chão, com a mão, com as unhas onde ficou marca no pescoço e braço 

(...)”. O policial militar, executor da prisão, afirmou que, ao chegar no local, 

percebeu a denunciada bastante alterada. Além disso, a vítima 

apresentava marcas de arranhões. Vejam-se trechos da oitiva da 

testemunha João da Silva Campos Júnior: “(01’15’) Neste dia nós 

recebemos uma ligação que a vítima, o senhor, ele falou que a ex-amasia 

dele, se encontrava na frente do portão da casa dele ameaçando, e tinha 

entrado dentro da casa dele, pulado o portão e tinha ateado fogo em uma 

moto que estava na área, (01’40’) e nisso que ele saiu lá fora ela começou 

agredir ele; Pergunta Ministério Público: Quando vocês chegaram lá o que 

constataram, tinha coisa queimada ? Resposta: Já tinha apagado, mas 

estava queimada a moto; (02’10’) Pergunta Ministério Público: A ré, a 

Roseane estava lá? Resposta: Estava sim, ele tinha segurado ela e 

contido ela, mas quando chegamos ela estava muito exaltada; Pergunta 

Ministério Público: Você presenciou ele xingar ele e ameaçar? resposta: 

Sim senhor; Pergunta Ministério Público: De ameaça o que você lembra que 

ela falou pra ele? Resposta: Ameaçar muito em questão de morte, falando 

que ia ver, que não iria ficar assim; Pergunta Ministério Público: Ela falava 

que iria matar ele, você chegou ouvir ela falar que iria matar ele? 

Resposta: Sim senhor; (03’11’) Pergunta Ministério Público: Ele relatou que 

ela bateu, antes de vocês chegarem? Resposta: Sim, ele relatou e 

apresentou marcas de arranhões no corpo; Pergunta Ministério Público: 

Você viu essas marcas? Resposta: Sim senhor, muitas nos braços (...)”. 

A denunciada, em seu interrogatório inquisitorial, apenas relata que entrou 

em vias de fatos com o denunciado. No conflito entre as palavras da ré, 

isoladas do contexto probatório, e a palavra da vítima, corroboradas pelo 

cenário probatório, há de se privilegiar a fonte de conhecimento 

consistente na palavra da vítima, que a fonte de prova com ressonância 

com as demais provas. Ademais, não tendo sido o fato praticado em 

publicidade, a palavra da vítima assume especial relevo quando, como no 

caso em exame, é coerente e verossímil: Ementa: APELAÇÃO CRIME. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. SUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes praticados em ambiente 

doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe 

alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no 

ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à lei maria da penha, a 

palavra da ofendida - até por ser a principal interessada na 

responsabilização do seu ofensor - assume especial relevância 

probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a 

menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em 

eventual condenação do acusado. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. 

INQUÉRITO POLICIAL. Os depoimentos prestados perante a autoridade 

policial confirmaram as agressões físicas e ameaças sofridas pela vítima. 

Nada impede a consideração dos depoimentos dos policiais militares para 

reforçar a prova condenatória, uma vez que o art. 155 do CPP proíbe a 

utilização exclusiva da prova indiciária, que não é o caso, onde os indícios 

colhidos na fase inquisitorial estão sendo considerados no contexto, em 

cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório. Sentença 

condenatória que se impõe. PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR 

NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE 

DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA 

À PESSOA. SURSIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (Apelação 

Crime Nº 70062921036, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 12/02/2015. Não há legítima 

defesa. Com efeito, presente apenas laudo indicando lesões na vítima e 

inexiste qualquer elemento probatório a demonstrar que a denunciada 

apresentava lesões corporais ou que foi agredida pela vítima. Ademais, no 

depoimento da vítima esta relata que a denunciada agrediu-lhe, após iniciar 

as discussões, ou seja, a iniciativa da agressão pertence à denunciada, o 

que afasta a legítima defesa. Nesse sentido, TJDFT, APR 

0008344-38.2013.8.07.0003, d.j. 10.07.14: PENAL – VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL TESTEMUNHAS – AMPARO NAS 

DEMAIS PROVAS PALAVRA DA VÍTIMA – LEGÍTIMA DEFESA 

IMPOSSIBILIDADE – FALTA DOS REQUISITOS. I. AS DECLARAÇÕES DAS 

TESTEMUNHAS, ALIADAS AO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS, SÃO 

PROVA IRREFUTÁVEL DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. II. O ACERVO 

PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O RÉU DEU INÍCIO ÀS OFENSAS. A 

AUSÊNCIA DE REPULSA À INJUSTA AGRESSÃO AFASTA A ALEGAÇÃO 

DE LEGÍTIMA DEFESA. III. RECURSO IMPROVIDO. Assim, considerando o 

laudo pericial e o depoimento da vítima, autorizado está, portanto, o édito 

condenatório. Ademais, apesar de o Ministério Público manifestar pela 

condenação da denunciada pelo crime previsto no artigo 129, CP, por 

duas vezes, verifica-se, pelos relatos da vítima Carlos S. G. Fernandes, 

as agressões ocorreram apenas no período da noite, apesar de relatar 

que a denunciada foi outras vezes na residência. Além disso, a 

testemunha Daiane Ribeiro da Conceição, que presenciou o momento das 

agressões, relata apenas que a denunciada invadiu a residência no 

período da noite. Inexistem contraprovas. Não há elementos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 16 de 611



descontituidores do tipo penal, da ilicitude e da culpabilidade. Assim, 

conclui-se suficientemente provado o injusto penal, autorizando-se, 

portanto, a aplicação do decreto condenatório previsto no artigo 129, 

caput, CP, por uma vez. Da dosimetria Da pena base Quanto à pena base, 

reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do 

direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, 

bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, 

secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não 

discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e 

pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. 

III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor 

consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis 

em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, 

mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas 

circunstâncias judiciais referentes ao autor. Quanto aos antecedentes, 

culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias nada há em 

desfavor produzido nos autos, muito menos alegado pelas partes 

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto 

dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento 

instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a 

pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014: PENAL. HABEAS 

CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, C.C., ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. (1) 

WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA 

INADEQUADA. (2) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. COMPORTAMENTO NEUTRO 

DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE 

ILEGALIDADE. (3) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. É imperiosa 

a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em 

prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à 

lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem 

como substitutiva de recurso especial. 2. A dosimetria é uma operação 

lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da 

individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das 

condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de 

habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, 

29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). O fato de a vítima não 

ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar 

ao aumento da reprimenda. (Precedentes). 3. Habeas corpus não 

conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena da 

paciente Adrielly da Silva para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, e a reprimenda do paciente 

Mirosmar da Silva Salustiano para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, mantidos os demais 

termos da sentença e do acórdão. Ponderando tais elementos conforme a 

necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, 

subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo 

e quantitativo, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção. 

Inexistentes agravantes e atenuantes. Inexistentes causas de aumento, 

nem de diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de 

detenção. b) Do artigo 147, CP No que diz respeito ao delito de ameaça, 

presentes elementos probatórios razoáveis a confirmá-lo, como as 

declarações da vítima que afirma ter sido ameaçada de morte pela 

denunciada. Testemunha Carlos Santos Gomes Fernandes: “(00’55’) 

Estava dormindo e dormindo vi um fogo o levantando no portão, eu levantei 

pra ver, ela tinha jogado álcool no portão tudo, e começou queimar os 

brinquedos, a área lá e ela doida me xingando, e eu saí pra fora pra saber 

o que era, e era ela, xingando, e pegou e jogou álcool em mim quando eu 

saí, pegou e foi na moto, eu fui pra pagar o fogo na moto e queimei a mão, 

e apaguei o fogo, e ela pulou o muro e o portão, entrou pra dentro me 

ameaçando, quebrando tudo dentro de casa, quebrou a porta, arrancando 

a roupa tudo, quebrando tudo dentro de casa e ameaçando minha mulher, 

xingando ela e eu ela disse que iria me matar, que não aceitava a 

separação mais e foi isso que aconteceu; (02’30’) Pergunta Juiz: O senhor 

disse que ela colocou fogo no senhor? Resposta: Ela colocou fogo no 

portão e daí quando eu vi o fogo levantando no portão e tinha um pano e 

saiu queimando o pano e os brinquedos que estava no chão, e quando eu 

abri a porta ela me viu e jogou o álcool e eu fui pra dentro, aí pegou na 

moto, aí fui no tanque e comecei apagar o da moto, aí ela foi pegou pulou o 

portão, quebrou a porta; (03’40’) Pergunta Juiz: Ela te ameaçou? Resposta: 

Várias vezes, diz que iria me matar, que eu não iria ficar com essa mulher 

que estou aqui agora, eu vou te matar, você não vai ficar com ela, vai ficar 

comigo, rasgou tudo minha roupa; Pergunta Juiz: O senhor ficou com medo 

dessa ameaça dela? Resposta: Eu fiquei, com certeza, porque ela é meio 

doida; Pergunta Juiz: Ela poderia executar essa ameaça de morte? 

Resposta: Eu creio que sim, porque ela é meio complicada, aquele dia ela 

estava determinada a tudo, o que ela fez lá, eu me livrando, segurando; 

Pergunta Juiz: Como que foi que ela parou, o senhor segurou? Resposta: 

Ela parou porque eu segurava ela, ela voltava, eu segurava, ela pegou um 

cabo de vassoura, quebrou e meteu em mim várias vezes, eu segurava 

ela, e vinha de novo, até os policiais chegaram; Pergunta Juiz: O senhor 

que segurou? Resposta: Eu segurei pra ela não meter o pau em mim, ela 

metendo o pau, e eu segurava e ela soltava, e falava pra parar com isso, 

e ela não vou te matar, estava doida, até que minha mulher ligou para os 

policias; (05’40’) Pergunta Juiz: Ela te bateu, me explica como ela te bateu? 

Resposta: Com um cabo de vassoura, ela quebrou o cabo e dava umas 

pancadas em mim, nos braços, nas costas, na orelha, em vários lugares, 

o que ela pegava lá jogava em mim; (08’40’) Pergunta Defesa: Quantas 

vezes ela foi na sua casa aquele dia? Resposta: Ela foi várias vezes no 

portão, mas não entrou não; Pergunta Defesa: Em que momento, em que 

horas ela te agrediu? Resposta: Nós estávamos dormindo; Pergunta 

Defesa: Antes do senhor dormir ela te agrediu? Resposta: Ela foi de tarde, 

(...) e rasgou toda minha camisa; Pergunta Defesa: Essa hora a tarde ela 

te agrediu como? Resposta: Fisicamente, me unhando todo, e de todo ela 

voltou; Pergunta Defesa: O senhor teve lesão? Resposta: Só arranhão por 

todo o corpo (...)”. As declarações supramencionadas estão em harmonia 

com as apresentadas inquisitorialmente (fl.19). Do mesmo modo, narra a 

testemunha Daiane Ribeiro da Conceição, que estava presente no 

momento em que a denunciada ameaçava seu esposo: “(00’25’) A 

Roseane chegou lá, e já era tarde da noite, agente acordo com um clarão 

que agente viu do fogo, porque no nosso portão tinha uma lona, onde ela 

colocou fogo, e a janela do quarto estava aberta e agente acordou e meu 

marido já pulou da cama e falou é fogo, e foi até a porta, e os brinquedos 

das crianças que estava do lado de fora, pegou fogo na lona, e umas 

tábuas que tinha onde ficava os brinquedos, e com isso a Roseane estava 

pelo lado de fora do portão onde ela colocou fogo, assim que ele saiu pra 

fora, ela jogou o restante não sei se foi álcool ou gasolina, e daí pegou no 

tanque da moto, e ele começou a apagar o fogo com a mão no 

apavoramento, e nesse momento ela conseguiu pular o outro portão, e daí 

ela já começou agredir, e daí agente estava tentando colocar a moto pra 

dentro, e foi o tempo dela pular o portão e já começar agredir, foi onde 

começou as agressões e estava no quarto eu e minhas filhas, e com isso 

eles ficaram na cozinha, onde teve a briga e agressão entre os dois, 

xingamento da parte dela, falando que iria matar ele, que não ia ficar 

daquele jeito, em momento algum ela veio pra me agredir, acho que o 

problema era com ele mesmo, ela me agrediu com palavras porque ela 

xingava de vagabunda, você não vai ficar com ela, aí com isso os 

brinquedos começou soltar a fumaça, e daí eu não conseguia sair, porque 

a porta que era de entrada, também dava acesso com meu quarto e não 

conseguia sair; (02’55’) Depois eu consegui sair e ligar para polícia; 

Pergunta Juiz: Que palavras de ameaça ela disse? Resposta: Pra mim foi 

só essas palavras agressivas, vagabunda, essas coisas, e contra o meu 

marido ela xingava, e ameaçou ela de morte, que ela foi ali pra isso, que 

ele não viveria com mais ninguém; Pergunta Juiz: A senhora acreditou 

nesta ameaça que seria sério? Resposta: eu acredito que pela raiva que 

ela estava, eu acho que sim, de fato ela teria feito naquele momento; 

Pergunta Juiz: Ela bateu no seu marido como? Resposta: Ela bateu com o 

que achou, porque agente não tinha móveis, ela jogou prato, cabo de 

vassoura, panela, capacete que ficava ali pelo chão, com a mão, com as 

unhas onde ficou marca no pescoço e braço (...)”. O policial João da Silva 

Campos Júnior, executor da prisão em flagrante, afirma que presenciou a 

denunciada ameaçando a vítima: “(02’10’) Pergunta Ministério Público: A ré, 

a Roseane estava lá? Resposta: Estava sim, ele tinha segurado ela e 

contido ela, mas quando chegamos ela estava muito exaltada; Pergunta 

Ministério Público: Você presenciou ela xingar ele e ameaçar? resposta: 

Sim senhor; Pergunta Ministério Público: De ameaça o que você lembra que 

ela falou pra ele? Resposta: Ameaçar muito em questão de morte, falando 

que ia ver, que não iria ficar assim; Pergunta Ministério Público: Ela falava 

que iria matar ele, você chegou ouvir ela falar que iria matar ele? 

Resposta: Sim senhor; (03’11’) Pergunta Ministério Público: Ele relatou que 

ela bateu, antes de vocês chegarem? Resposta: Sim, ele relatou e 

apresentou marcas de arranhões no corpo; Pergunta Ministério Público: 

Você viu essas marcas? Resposta: Sim senhor, muitas nos braços (...)”. 

A denunciada quando interrogada inquisitorialmente negou as ameaças 

(fls.23/24). A negativa isolada não é apta para desconstituir o conjunto 
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probatório supramencionado. Empreendendo-se interpretação analítica da 

paisagem probatória, observa-se que o relato da vítima apresenta-se 

coerente, interna e externamente, não demonstra inverossimilhanças, 

tergiversações, e se mantém uníssono com o conjunto probatório oral 

inquisitorial. Esses fatores são, na hermenêutica jurídica, critérios de 

credibilidade e veracidade. Não é demais ressaltar que, em crimes 

cometidos distantes ou escondidos dos olhares de testemunhas, os 

chamados crimes de execução clandestina, a palavra da vítima assume 

especial relevo e preponderância: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. 

Nos crimes de violência doméstica, em que, geralmente, não há 

testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância. Neste caso, 

ainda, o relato da ofendida mostrou-se bastante coeso, suficiente para um 

édito condenatório. Deve-se levar em conta que a vítima não possuía 

qualquer razão para imputar ao réu falsa conduta delitiva. Ademais, no 

que alega a defesa acerca do ânimo exaltado da parte do réu, não tem o 

condão de tornar atípica a conduta. Isso porque irrelevante se o agente 

pretende ou não concretizar as ameaças, bastando que provoque o temor 

na vítima. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. SURSIS. 

Considerando que o réu preenche os requisitos do artigo 77 do Código 

Penal, adequada a suspensão condicional execução da pena, foi aplicada 

com moderação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime 

Nº 70056599095, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 19/12/2013) Atendidos os 

fatores de veracidade e verossimilhança pelo relato da vítima não se 

encontra razão plausível para desconstituí-lo pela simples negativa 

operada pela ré. Assim, havendo sido proferidas palavras de ameaça, 

bem como existentes situações indicadoras de ameaça, provocando o 

medo na vítima, inexistindo fatores de descriminalização, configurado está 

o injusto penal: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO 

CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. 1. O réu foi 

condenado à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime semiaberto. 

A defesa postula a absolvição do acusado por insuficiência probatória. 2. 

O crime de ameaça é formal, consumando-se, independentemente de 

resultado, desde que provado o temor da vítima. 3. A palavra da vítima 

assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, ainda mais 

quando ancorada em outros elementos de convicção. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70052898699, Primeira Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 

10/04/2013) Quanto à dosimetria, não se vislumbra qualquer vetor, inscrito 

no art. 59, CP, passível de análise negativa. Inexistem atenuantes, 

específicas ou genéricas. Inexistem agravantes, nem causas de aumento, 

nem de diminuição. Fixo, portanto, a pena definitiva em 1 (um) mês de 

detenção. c) Do artigo 163, parágrafo único, II, CP Consta na denúncia que 

a denunciada Roseane Gonçalves de Oliveira destruiu e inutilizou coisa 

alheia com emprego de substância inflamável ou explosiva. A 

materialidade foi comprovada pelo laudo pericial de fls.63/70, cuja 

conclusão atestou: “(...) é possível inferir que tenha ocorrido a ação de 

fogo sobre vários objetos que estavam no local dos exames, não sendo 

possível apurar qual o acelerante utilizado (...)”. Corrobora com o laudo 

pericial as declarações das vítimas Daiane Ribeiro da Conceição e Carlos 

Santos Gomes Fernandes, que relatam a ação delituosa, consistente em 

jogar substâncias inflamáveis no portão da residência e em vários objetos 

pertencentes às vítimas mencionadas. Vejam-se relatos: Testemunha 

Carlos Santos Gomes Fernandes: “(00’55’) Estava dormindo e dormindo vi 

um fogo o levantando no portão, eu levantei pra ver, ela tinha jogado álcool 

no portão tudo, e começou queimar os brinquedos, a área lá e ela doida 

me xingando, e eu saí pra fora pra saber o que era, e era ela, xingando, e 

pegou e jogou álcool em mim quando eu saí, pegou e foi na moto, eu fui pra 

pagar o fogo na moto e queimei a mão, e apaguei o fogo, e ela pulou o 

muro e o portão, entrou pra dentro me ameaçando, quebrando tudo dentro 

de casa, quebrou a porta, arrancando a roupa tudo, quebrando tudo 

dentro de casa e ameaçando minha mulher, xingando ela e eu ela disse 

que iria me matar, que não aceitava a separação mais e foi isso que 

aconteceu; (02’30’) Pergunta Juiz: O senhor disse que ela colocou fogo no 

senhor? Resposta: Ela colocou fogo no portão e daí quando eu vi o fogo 

levantando no portão e tinha um pano e saiu queimando o pano e os 

brinquedos que estava no chão, e quando eu abri a porta ela me viu e 

jogou o álcool e eu fui pra dentro, aí pegou na moto, aí fui no tanque e 

comecei apagar o da moto, aí ela foi pegou pulou o portão, quebrou a porta 

(...)”. Testemunha Daiane Ribeiro da Conceição: “(00’25’) A Roseane 

chegou lá, e já era tarde da noite, agente acordo com um clarão que 

agente viu do fogo, porque no nosso portão tinha uma lona, onde ela 

colocou fogo, e a janela do quarto estava aberta e agente acordou e meu 

marido já pulou da cama e falou é fogo, e foi até a porta, e os brinquedos 

das crianças que estava do lado de fora, pegou fogo na lona, e umas 

tábuas que tinha onde ficava os brinquedos, e com isso a Roseane estava 

pelo lado de fora do portão onde ela colocou fogo, assim que ele saiu pra 

fora, ela jogou o restante não sei se foi álcool ou gasolina, e daí pegou no 

tanque da moto, e ele começou a apagar o fogo com a mão no 

apavoramento, e nesse momento ela conseguiu pular o outro portão (...)”. 

Ademais, os policiais militares, que realizaram o flagrante, confirmaram em 

juízo que ao chegar ao local presenciaram vários objetos queimados. 

Testemunha Cleber José Gomes da Silva “(00’58’) Nós chegamos lá e tinha 

fogo nessa lona na residência dele lá, fogo da motocicleta como está no 

boletim de ocorrência; (01’20’) Pergunta Ministério Público: Ela estava lá? 

Resposta: Não me recordo; Pergunta Ministério Público: A vítima estava lá? 

Resposta: Não me recordo, já tem um tempo (...)”. Testemunha João da 

Silva Campos Júnior: “(01’15’) Neste dia nós recebemos uma ligação que a 

vítima, o senhor, ele falou que a ex-amasia dele, se encontrava na frente 

do portão da casa dele ameaçando, e tinha entrado dentro da casa dele, 

pulado o portão e tinha ateado fogo em uma moto que estava na área; 

(01’40’) e nisso que ele saiu lá fora ela começou agredir ele; Pergunta 

Ministério Público: Quando vocês chegaram lá o que constataram, tinha 

coisa queimada ? Resposta: Já tinha apagado, mas estava queimada a 

moto (...)”. Pelas mesmas provas supramencionadas, restou comprovada 

a autoria delitiva. A Defesa sustenta que o laudo pericial não é suficiente 

para comprovar a materialidade, uma vez que o local do crime não foi 

devidamente isolado, para fins de preservação do local. Apesar de o 

laudo constatar a ausência de isolamento do local do crime, este atesta 

que tenha ocorrido a ação de fogo sobre vários objetos que estavam no 

local dos exames. Além disso, conforme já mencionado acima, os policiais 

que realizaram a ocorrência afirmaram em juízo que presenciaram os 

objetos queimados. Corrobora com os elementos probatórios supra a 

confissão inquisitorial da denunciada (fl.24): “(...) Que de madrugada 

voltou a casa que Carlos estava com Daiane. Que foi por volta das 00h00 

porque sabia que neste horário ele estaria dormindo; Que levou uma 

garrafa de álcool, que ateou fogo no portão da casa (...)”. Assim, 

considerando os elementos probatórios supramencionados resta 

comprovado o dolo específico (animus nocendi), ou seja, a vontade 

deliberada de causar prejuízo patrimonial a outrem. Assim, conclui-se 

suficientemente provado o injusto penal, autorizando-se, portanto, a 

aplicação do decreto condenatório previsto no artigo 163, parágrafo único, 

II, CP. Quanto à dosimetria, não se vislumbra qualquer vetor, inscrito no art. 

59, CP, passível de análise negativa. Presente a atenuante de confissão, 

pelo que deixo de aplicar ante a súmula 231, STJ. Inexistem agravantes, 

nem causas de aumento, nem de diminuição. Fixo, portanto, a pena 

definitiva em 6 (seis) meses de detenção. Do concurso material 

Autônomos os delitos, preenchidas as hipóteses do art. 69, CP, o 

concurso há de ser o material. Aplico, portanto, o critério do cúmulo, 

perfazendo 9(nove) meses de detenção. Regime O regime há de ser o 

aberto, ante a quantidade e qualidade da pena fixada (art. 33, §2º, alínea 

‘c’, CP. Inaplicável ao presente caso o artigo 44, CP, ante a violência 

perpetrada, circunstância que, igualmente, impede a suspensão 

condicional da penal (art. 77, inc. II, CP). Ante o regime fixado, inexistindo 

fatores de cautelaridade, outorgo a ré o direito de recorrer em liberdade. 

Não há pedido de indenização à vítima. 3. Dispositivo a) Condeno a 

denunciada Rosiane Gonçalves de Oliveira, pelos crimes previstos nos 

artigo 129, caput, c/c art.147, caput e artigo 163, parágrafo único, II, CP, 

em concurso material, à pena de 9 (nove) meses de detenção, a ser 

cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c’, CP), em 

condições a serem definidas pelo Juízo da Execução; b) Concedo o direito 

de recorrer em liberdade; c) Com o trânsito em julgado, forme-se o 

Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo da Execução Penal e arquive-se, 

com suspensão dos direitos políticos, anotando-se a detração de 01 (um) 

dia; d) Publique-se. Registre-se. 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, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

Alta Floresta, 07 de março de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega
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PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOUGAS VIEIRA AUGUSTO, Cpf: 

065.908.061-36, Rg: 2664444-4, Filiação: Rosemari Aparecida Augusto, 

data de nascimento: 28/02/1997, brasileiro(a), natural de São Miguel do 

Iguaçu-PR, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 8415-1865 irmã. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO, acima qualificado DO INTEIRO 

TEOR DA SENTENÇA de fls. 84/88, bem como que se desejar recorrer da 

sentença, caso positivo, reduzir a termo sua manifestação através de 

Advogado Constituído ou Defensor Público.

Despacho/Decisão: 1. Relatório Trata-se de denúncia em face de Lougas 

Augusto, nascido em 28.2.1996, filho de Rosimeire Aparecida Augusto e 

Ademir, imputando-lhe fatos subsumíveis às hipóteses do art. 155, caput, 

c/c art.14, II do CP. Consta na denúncia: “(...) Consta dos inclusos dos 

autos de inquérito policial que, no dia 31 de outubro de 2015, por volta das 

18h15min, no estabelecimento comercial denominado supermercado Del 

Moro, situado na Avenida Ludovico da Riva Neto, n.2880, nesta urbe, o 

denunciado Lougas Augusto, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, agindo com manifesto animus furandi, tentou subtrair para sim, 

coisa alheia móvel consistente em 4(quatro) jogos de faca de cozinha, 

marca tramontina, pertencentes ao estabelecimento acima mencionado, 

avaliados no total de R$ 215,60(duzentos e quinze reais e sessenta 

centavos). Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado 

acima qualificado compareceu no estabelecimento comercial denominado 

supermercado Del Moro, ocasião em que, após subtrair as res furtivae, 

enrolou-as em um pedaço de jornal e tentou sair pela porta da frente com 

as mercadorias embaixo do braço. Todavia o denunciado não logrou êxito 

em consumar o delito em testilha por circunstancias alheias à sua vontade 

uma vez que o imputado foi surpreendido pelos seguranças do aludido 

estabelecimento comercial antes de deixar aquele local. Ressalta-se que o 

denunciado confessou a autoria delitiva dos fatos, ocasião em que 

informou que furtou os objetos pois estava sem dinheiro e iria trocar em 

bebidas alcóolicas (pinga) (...)”. Prisão em flagrante ocorrida em 

31.10.2015 (fl.7), com documentos inquisitoriais e relatório final do 

Delegado de Polícia (fls.8/44). Decisão concedendo a liberdade mediante 

fiança (fls.45/47). Decisão concedendo a liberdade sem fiança (fl.49). 

Juntada de alvará de soltura devidamente cumprido em 9.11.2015 (fl.50). 

Decisão de recebimento da denúncia em 10.3.2016 (fls. 54/56). Mandado 

de citação devidamente cumprido (fls.65/66). Apresentação de resposta à 

acusação (fl.67). Decisão afastando absolvição e designando audiência 

(fl.68). Termo de audiência com instrução oral, em que foram ouvidas as 

testemunhas Milton Wemuth, José Luiz Egino e Cleber José Gomes (fls. 

78/82). O Ministério Público em suas alegações finais orais postula a 

condenação de denunciado pelo crime previsto no artigo 155, caput, c/c 

art.14, II, ambos do CP. Seguida das alegações finais orais da Defesa em 

que postula absolvição do denunciado com aplicação de crime impossível. 

Subsidiariamente postula aplicação do princípio da insignificância, com a 

consequente absolvição por atipicidade da conduta. 2. Fundamentação 

Consta na denúncia que o denunciado, subtraiu para si, coisas alheias 

móveis consistentes em 4 (quatro) jogos de facas da marca tramontina, 

avaliadas pela vítima em R$ 215,60(duzentos e quinze reais e sessenta 

centavos). Em relação à subtração das res furtivae, presentes elementos 

probatórios que confirmam a autoria e materialidade do delito. No 

depoimento da testemunha José Luiz Egindo, esta descreve o momento em 

que o denunciado escondeu as res furtivae, bem como quando tentou sair 

de dentro do mercado com as mercadorias sem pagamento: “(00’52’) Um 

dia anterior ele foi e conseguiu furtar, aí nós vimos pelo sistema de câmera 

e no outro dia quase no mesmo horário compareceu de novo, ele estava lá 

na sessão de bebida, com um jornal e as quatro facas, aí eu fui seguindo 

ele, ele foi tipo saindo pra fora do mercado e já escondendo a faca, ele 

passou pelos caixas, saiu pela loja, saindo na porta eu abordei ele, eu 

chamei o gerente, o gerente chamou a PM, e a PM veio e fez apreensão 

dele; Pergunta Ministério Público: Quando ele chegou, vocês já ficaram 

com a suspeita pelo fato anterior? Resposta: Sim; Pergunta Ministério 

Público: Você chegou ele pegar as facas, ou quando você viu ele já 

estava com a faca debaixo do braço? Resposta: Eu vi as quatro facas na 

mão dele, aí a hora que ele foi na sessão de bebida, aí é um ponto morto, 

não pega as câmeras, aí nós vimos que colocou dentro do jornal e colocou 

debaixo do braço e foi saindo; Pergunta Ministério Público: Você viu ele 

enrolando a faca no jornal? Resposta: É, ele saiu pra fora do mercado sem 

pagar; Pergunta Ministério Público: Você viu ele enrolando, viu essa atitude 

dele e colocando debaixo do braço? Resposta: Sim; Pergunta Ministério 

Público: Ele passou pelo caixa sem pagar? Resposta: Sim, ele passou 

entre os caixas e eu fui pegar ele lá na porta; Pergunta Ministério Público: 

Quando você abordou ele e estava com essas facas debaixo do braço? 

Resposta: Positivo; (02’55’) Pergunta Defesa: O senhor recorda mais ou 

menos quantas facas ele pegou? Resposta: Era quatro jogos de faca da 

tramontina (...)”. Observe-se que, logo após o denunciado tentar sair do 

estabelecimento, os seguranças já o detiveram em posse dos objetos 

subtraídos. A testemunha Milton Wermuth confirmou os fatos 

supramencionados. Do mesmo modo, o policial Valdir Nascimento relatou 

os fatos que ocasionou a prisão do denunciado, descrevendo que o réu já 

se encontrava detido pelos seguranças do estabelecimento comercial no 

momento em que chegaram no local do fato. Testemunha Cleber José 

Gomes: “(00’47’) Foi acionada a PM e conduzimos o suspeito Lougas e 

mais os dois seguranças e foi feito o boletim de ocorrência, conforme o 

relato do segurança do mercado e conduzido para delegacia; Pergunta 

Ministério Público: Quando você chegou ele já havia sido detido pelos 

seguranças? Resposta: Sim senhor, se encontrava em uma sala do 

mercado; Pergunta Ministério Público: Essas facas estavam lá, você viu 

essas facas? Resposta: Tinha uns jogos de facas lá em cima da mesa 

(...)”. Ademais, apesar de o denunciado permanecer em silêncio em juízo, 

quando interrogado inquisitorialmente (fls.19/20) confirmou que tentou 

subtrair os objetos do estabelecimento. Vejam-se trechos: “(...) Que foi 

juntamente com a pessoa de Florisvaldo, conhecido como Sabotagem; Que 

ambos decidiram furtar jogos de facas de cozinha do estabelecimento; 

Que o interrogando subtraiu somente um jogo de faca (...); Que no 

momento em que estava saindo do supermercado foi surpreendido pelo 

segurança (...)”. A confissão inquisitorial, apesar de retratada em juízo ou 

sucedida de exercício do direito ao silêncio, apresenta valor probatório 

condenatório caso correlacionada e convergente com outras fontes de 

prova, como é o caso em exame. A Defesa sustenta aplicação do crime 

impossível, uma vez que em razão de os seguranças terem presenciado 

toda ação do denunciado, não o deixou consumar o delito. Tal fundamento 

não prospera, pois a vigilância do mercado não inviabiliza a consumação 

do crime, mas apenas dificulta a consumação do crime de furto. Neste 

sentido: Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. 

REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PACIENTE MONITORADO POR 

SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA 

FURTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. 

INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente retirou a coisa móvel 

da esfera de disponibilidade da vítima e, ainda que por um curto período, 

teve a livre disposição da coisa, moldura fática suficiente para, na linha de 

precedentes desta Corte, caracterizar o crime de furto na modalidade 

consumada. 2. Na hipótese em que o sistema de vigilância não inviabiliza, 

mas apenas dificulta a consumação do crime de furto, não há que falar na 

incidência do instituto do crime impossível por ineficácia absoluta do meio 

(CP, art. 17). Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do 

denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação 

penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por 

ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de 

reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade 

social. 4. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito 

negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito 

mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. 

Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de 

modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado 

material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando 

formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a 

insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à 

ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio 

legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, 

não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução 
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penal. 5. Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade 

é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente 

em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é 

formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social 

ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da 

conduta do agente. 6. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a 

conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por 

paciente que possui condenações anteriores transitadas em julgado, 

sendo uma delas por crime contra o patrimônio. 7. Ordem denegada. 

(STF/HC 114877, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 

julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 

01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014) Além disso, conforme supramencionado, 

verifica-se pelo depoimento da vítima José Luiz Egindo, o denunciado um 

dia anterior conseguiu subtrair dentro do estabelecimento comercial, 

sendo que após estes fatos os seguranças realizaram vigilância a fim de 

evitar a consumação do delito. Esta vigilância dos seguranças é relativa, 

razão disto não torna ineficaz a impropriedade absoluta do objeto material, 

a fim de caracterizar crime impossível. Ademais, aplica-se a súmula 567 

do STJ. In verbis: Súmula 567-STJ: Sistema de vigilância realizado por 

monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de 

estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração 

do crime de furto. Assim, os fatos de os seguranças do estabelecimento 

comercial terem monitorado a ação do denunciado não caracteriza crime 

impossível. Além disso, inaplicável o princípio da insignificância uma vez 

que o valor dos objetos subtraídos ultrapassa 10% do salário mínimo 

vigente à época do crime, ante entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça. Neste sentido: EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. 

FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR 

CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. 1. 

A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas 

de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da 

intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação 

restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem 

restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na 

medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para 

justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas 

que atentem contra a ordem social. 2. O princípio da insignificância deve 

ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da 

intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou 

afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos 

vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 

nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, 

Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. No presente caso, o valor dos bens 

subtraídos (R$ 120,00) ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época 

da prática delitiva (2011 - R$ 545,00), não podendo ser considerado 

irrisório, razão pela qual não está preenchida condição essencial à 

aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. 4. Agravo 

regimental não provido. (STJ/ AgRg no REsp 1650873/MG, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

28/03/2017, DJe 05/04/2017) (grifo nosso). EMENTA: PENAL. HABEAS 

CORPUS. FURTO. (1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE 

MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. (2) MULTIRREINCIDÊNCIA. 

RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. (3) VALOR DA RES 

FURTIVA SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. 

(4) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE 

MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. (5) ORDEM DENEGADA. 1. 

Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - 

que deve ser analisado em conexão com os postulados da 

fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem 

o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na 

perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera 

necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença 

de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do 

agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo 

grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da 

lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação 

teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal 

reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a 

intervenção mínima do Poder Público." (HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso 

de Mello, DJU 19.11.2004) 2. In casu, não há se falar em aplicação do 

princípio da insignificância, pois o Paciente é reincidente na prática de 

vários delitos. Ressalva do entendimento da Relatora. 3. Ainda que assim 

não fosse, não é insignificante a conduta de furtar R$ 177,00 em espécie, 

valor superior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. Em 

tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do 

comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico. 5. Ordem 

denegada. (STJ/ HC 387.857/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017) (grifo 

nosso). Assim, atipicidade subjetiva está provada pela inexistência de 

contraindícios relativos à inexistência de dolo direto ou de erro de tipo. O 

elemento específico do dolo, consistente no advérbio para si (animus rem 

sibi habendi), também resta provado pelo conjunto probatório descrito 

acima Não há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e 

da culpabilidade. Da dosimetria Da pena base Quanto à pena base, reitero 

o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito 

penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem 

como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, 

como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e 

tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, 

CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as 

circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta 

social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais 

referentes ao autor. Quanto aos antecedentes, circunstâncias, 

culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido 

nos autos, em relação a ambos os agentes. Considerando o 

comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por 

falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou 

facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a necessidade 

e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao 

princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, 

fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão. Da pena provisória Seguindo 

o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Presente 

a atenuante da confissão (Súmula 545, STJ), incide a súmula 231, STJ. 

Inexistem agravantes. Assim, mantenho a pena base. Da pena definitiva 

Inexistindo causas de aumento. Presente a causa de diminuição, prevista 

no inciso II do art. 14, CP, pelo que aplico a causa de máximo de 2/3, por 

ausência de razão para diminuição mínima e, ademais, nem sequer foi 

sustentada pela acusação eventual fator empírico para diminuição mínima. 

Note-se que a res furtiva foi devolvida. Assim, torno definitiva em 4 

(quatro) meses de reclusão. Do furto privilegiado Considerando que o 

denunciado na época dos fatos era primário, e os objetos furtados são de 

pequeno valor (R$215,60), nos termos do artigo 155, §2º, CP, diminuo a 

pena em 2/3, por ausência de fundamento para diminuição mínima, pois a 

pena base permaneceu no mínimo legal. Assim, fixo a pena definitiva em 

1(um) mês e 10(dez) dias de reclusão. Da pena de multa Considerando, 

para fins de coerência, a análise das circunstâncias judiciais acima 

empreendida, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, em sede do art. 49, 

caput, CP, pois a pena base permaneceu no mínimo legal. Considerando 

art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo o dia-multa, 

atentando para o art. 60, CP, por inexistência de prova de capacidade 

econômica do réu. Da substituição da pena corpórea em restritiva de 

direito Presentes todos os requisitos do art. 44, CP, substituo a restritiva 

de liberdade para uma prestação de serviço à comunidade (art. 43, inc. IV, 

primeira figura, CP, c/c art. 46, CP), a ser definida pelo Juízo da Execução 

(art. 66, inc. V, aliena `a`, c/c art. 149, ambos Lei 7.210/84), durante o 

tempo de pena substituída e na razão do art. 46, §3º, CP Do regime O 

regime há de ser o aberto, ante a quantidade e qualidade da pena fixada 

(art. 33, §2º, alínea ‘c’, CP. Do direito de recorrer em liberdade Ante a pena 

fixada, e inexistindo fatores de cautelaridade, outorgo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade. 3. Dispositivo a) Condeno o denunciado em 01 (um) 

mês e 10(dez) dias de reclusão a ser cumprida no regime inicialmente 

aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c’, CP), e substituo a restritiva de liberdade 

para uma prestação de serviço à comunidade (art. 43, inc. IV, primeira 

figura, CP, c/c art. 46, CP), a ser definida pelo Juízo da Execução (art. 66, 

inc. V, aliena `a`, c/c art. 149, ambos Lei 7.210/84), durante o tempo de 

pena substituída e na razão do art. 46, §3º, CP; b) Aplico, ainda, a pena de 

pecuniária no montante de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo o dia multa; c) Concedo o direito de recorrer 

em liberdade; d) Na intimação do réu, cumpra-se o art. 1.421/CNGC/TJMT; 
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e) Defiro a gratuidade judiciária; f) Na Guia de Execução, contabilize-se a 

detração de 31.10.2015 a 9.11.2015; g) Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 

15, inc. III, CF/88; forme-se o executivo de pena, remeta-se ao Juízo da 

Execução Penal e, enfim, arquive-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, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

Alta Floresta, 07 de março de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 140582 Nr: 8384-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Luiz Pessoa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO LUIZ PESSOA PINTO, Cpf: 

01382199236, Rg: 6676734, Filiação: Maria das Graças Pinto e Raimundo 

Nonato Pinto, data de nascimento: 22/06/1992, brasileiro(a), natural de 

Itaituba-PA, solteiro(a), auxiliar de produção, Telefone 9227-4426. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indique novo advogado para efetuar sua 

defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser 

patrocinado pela Defensoria Pública, com a advertência de que em caso 

de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua defesa.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

8384-60.2014.811.0007Código:140582VISTOS ETC.DEFIRO a cota 

ministerial.EXPEÇA-SE edital com fito de intimar o acusado para que 

constitua novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo, 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

Alta Floresta, 07 de março de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159995 Nr: 6086-90.2017.811.0007

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meliton Dias Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MELITON DIAS MATOS, Cpf: 

02316389147, Rg: 4876674, Filiação: Nivalda de Souza Matos e Milton Dias 

da Silva, data de nascimento: 13/02/1989, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO. 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 MASTO 

GROSSO denuncia MELITON DIAS MATOS como incurso nas sanções do 

artigo 45, caput, da Lei Federal n. 9.605/98.

Despacho: Processo n.º 6086-90.2017.811.0007Código 159995VISTOS 

ETC.1.RECEBO a denúncia em seus precisos termos, pois preenche os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.2.Considerando a 

impossibilidade de localização do acusado (fl. 153), EXPEÇA-SE edital de 

citação do acusado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.Alta 

Floresta/MT, 05 de fevereiro de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

Alta Floresta, 07 de março de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 116142 Nr: 4392-91.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Mendes Callado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Processo n.º 4392-91.2014.811.0007

Código: 116142

5ª Vara

 Vistos etc.

Acolho o parecer Ministerial e designo audiência de justificação para o dia 

11 de maio de 2018, às 14h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120577 Nr: 7922-06.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:17.811-0 MT

 “Vistos. Considerando a impossibilidade de realizar o ato diante da 

ausência do Defensor Público, redesigno o ato para 11/04/2018 ás 18:00.” 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Estagiaria de Gabinete, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109904 Nr: 5436-82.2013.811.0007

 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): Gilberto Marchiori Corte, Vilson Manoel 

Santana, Acir Batista, Pedro Corti, Inês Marchiori Corti, Santina Fernandes 

Batista, Paulo Antonio Cardoso, Luiza Fagor Cardoso, João Luiz Soares

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/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, requerendo o que 

entender de direito, 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.: 38414 Nr: 3809-24.2005.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria de Jesus, Josiane de Jesus dos Santos, 

Junior de Jesus dos Santos

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do ofício 487/2018 oriundo da Gerência Executiva do 

INSS, para juntar aos autos os documentos solicitados para implantação 

do benefício em favor dos autores, 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.: 59776 Nr: 4358-29.2008.811.0007

 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): José Pedro Rodrigues, Terezinha Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andréa do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-A, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

acerca do decurso do prazo de suspensão dos autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111741 Nr: 252-14.2014.811.0007

 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: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo 

Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT, Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 146, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140604 Nr: 3281-04.2016.811.0007

 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: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para apresentar as alegações finais, 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.: 40995 Nr: 1342-38.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fátima Pasuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Administradora e Consórcio Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Danilo Gusmão P. Duarte - OAB:MT/8086, Vanessa 

Castilha Manez - OAB:331.167-SP

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

152/155, 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.: 46919 Nr: 6422-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Padovani Galan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:5091-B

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

72/75, 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.: 126297 Nr: 3198-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Roberto Rodrigues

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da Carta Precatória 

devolvida sem cumprimento por ausência do depósito da condução do Sr. 

Oficial de Justiça, 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.: 13993 Nr: 1969-18.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Granja - ME, Francisco de 

Assis Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 
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com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Rod. MT-325, KM 75, Comunidade Novo Cruzeiro, acessando o site do 

TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12708 Nr: 1298-92.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

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

OAB:5476/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 exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da decisão de fls. 184 e 

petição de fls. 185/186 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.: 134599 Nr: 89-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - EPP, Antonio Ovidio Pereira, Keila Aparecida da Silva

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação acerca da decisão de fls. 64/65 e documentos de fls. 

66/69 e certidão de decurso de fls. 85, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70296 Nr: 3269-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LT-M, LAC, AJDB

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do extrato obtido na 

busca de bens do(s) executado(s) pelo sistema Infojud conforme 

documentos de fls. 145/155, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111122 Nr: 6734-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Rodrigues da Silva, João Vitor de 

Oliveira, Antonio José Bispo, José Benjamin da Silva, Maria Augusta de 

Oliveira, Maria de Jesus Soares Lima Bispo, Luiz Maslawski, João Batista 

da Fonseca, Marlene Silveira de Aguiar Maslawski, Vivaldo José dos 

Santos, Zenaldo José dos Santos, Helena Benedita da Silva, Neide Lopes 

dos Reis dos Santos, Natalina Loes dos Reis, João Helio Avancini, Maria 

do Socorro da Fonseca, Ari Tenutti, Ines Carine Tenutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:22819/PR, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação acerca do decurso do prazo de suspensão dos autos, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 29/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...       CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, 

Matrícula nº 4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatória , no dia 9.3.2018 

;RESOLVE:DESIGNAR a servidora MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA 

NOGUEIRA, Matrícula nº 4079, Técnica Judiciári a - PTJ, para exercer a 

função de Gestor a Judiciári a Substitut a da Secretaria da 3ª Vara Cível 

desta Comarca , no dia 9.3.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.   

Barra do Garças, 8 de março de 201 8.       MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FOROEM SUBSTITUIÇÃO 

LEGALDF/mgstable

 PORTARIA nº 29/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de compensatória , no dia 9.3.2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA NOGUEIRA, 

Matrícula nº 4079, Técnica Judiciári a - PTJ, para exercer a função de 

Gestor a Judiciári a Substitut a da Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca , no dia 9.3.2018.

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

 Barra do Garças, 8 de março de 201 8.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

PORTARIA nº 30/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...       CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO 

PEREIRA, Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ , designada Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de compensatóri as, nos dias 7, 8 e 

9.3.2018;RESOLVE:DESIGNAR a servidora AMANDA DO VALLE 

CARNEIRO, Matrícula nº 21458, Analista Judiciária - PTJ , para exercer a 

função de Gestora Judiciária da Secretaria da 4ª Vara Cível desta 

Comarca , nos dias 7, 8 e 9.3.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 8 de março de 201 8.MICHELL LOTFI ROCHA 

DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGALDF/mgstable

 PORTARIA nº 30/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ , designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 
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de suas funções por motivo de compensatóri as, nos dias 7, 8 e 9.3.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora AMANDA DO VALLE CARNEIRO, Matrícula nº 

21458, Analista Judiciária - PTJ , para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca , nos dias 7, 8 e 

9.3.2018.

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

Barra do Garças, 8 de março de 201 8.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

PORTARIA nº 31/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...       CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO 

SANTOS, Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor 

Judiciário da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais 

desta Comarca, estará afastad o de suas funções por motivo de 

compensatórias , nos dias 7, 8 e 9.3.2018;RESOLVE:DESIGNAR a 

servidora CRISTIANE MARIA DONADEL, Matrícula nº 4601, Técnica 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca , 

no s dias 7, 8 e 9.3.2018.       Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças, 8 de março de 201 8.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO   EM SUBSTITUIÇÃO LEGALDF/mgstable

 PORTARIA nº 31/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, 

Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

Comarca, estará afastad o de suas funções por motivo de 

compensatórias , nos dias 7, 8 e 9.3.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CRISTIANE MARIA DONADEL, Matrícula nº 4601, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais 

desta Comarca , no s dias 7, 8 e 9.3.2018.

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

Barra do Garças, 8 de março de 201 8.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

PORTARIA nº 32/2018       O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...       RESOLVE:CONCEDER a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO 

BORGES SANTIAGO, Matrícula nº 2182, Auxiliar Judiciário – PTJ, desta 

Comarca, 15 ( quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 23.2.2018 a 9.3.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 8 de março de 201 8.MICHELL LOTFI ROCHA 

DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 32/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES SANTIAGO, 

Matrícula nº 2182, Auxiliar Judiciário – PTJ, desta Comarca, 15 ( quinze) 

dias de licença para tratamento de saúde, no período de 23.2.2018 a 

9.3.2018.

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

Barra do Garças, 8 de março de 201 8.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 53702 Nr: 1954-19.2005.811.0004

 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: MLVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSAGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, quitados os 

impostos necessários, DETERMINO a adjudicação do imóvel matriculado 

sob o n. 9.729, Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, 

bem como de eventuais valores depositados em juízo, em favor da 

herdeira RAFAELA GOMES SPHOR, ressalvados erros, omissões e 

direitos de terceiros, resolvendo o processo, com fundamento no art.487, 

I, CPC/2015.9.EXPEÇA-SE mandado de adjudicação, averbando-se às 

margens da matrícula do bem. 10.Custas e despesas processuais, se 

houver, pela inventariante, haja vista a inexistência de pedido de 

gratuidade da justiça. 11.Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230886 Nr: 9680-58.2016.811.0004

 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: Farmacia e Drogaria Brandão Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Vistos.

1.As provas requeridas, fl.362, são desnecessárias ao prosseguimento 

do feito, sendo certo que o ponto principal – nulidade da cláusula que 

impõe o transporte de valores – é matéria eminentemente de direito. Os 

pedidos subsidiários de cunho indenizatório, no caso de procedência, 

podem ser objeto de eventual liquidação de sentença.

2.Nesses termos, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 

sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos 

autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182028 Nr: 3820-47.2014.811.0004

 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: Diorje Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdivino Marques Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Herica Christiana Martins Cardoso - OAB:MT 13.327, Josias 

Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.
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“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264575 Nr: 15869-18.2017.811.0004

 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): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Antonio 

Nunes de Souza Filho , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223203 Nr: 4809-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSL, GLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada/requerida para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207455 Nr: 8000-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO CINTRA DE SOUZA FILHO MEI, Maria 

Cardoso da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Muzzi Vieira - 

OAB:OAB/MS 17.783, Ana Claudia Damaceno - OAB:OAB/MS 15.654, 

ANDRE ASSIS ROSA - OAB:19.077/MT, Carolina Zenir Rezende do 

Carmo - OAB:OAB/MS 17.783, Karina Souza Kasper - OAB:OAB/MS 

17.434, Leonardo Bega Feijó - OAB:OAB/MS 16.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Quanto à petição de fls.95/100, o requerimento de fls.85/87 não constitui 

embargos de terceiro, embora tenha o mesmo objetivo. Como a sua 

manifestação foi intempestiva, o exequente quer a todo custo forçar a 

barra para dizer que o prazo que lhe foi concedido é dissonante daquele 

para apresentar contestação ou impugnar embargos. Contudo, reitere-se, 

de embargos de terceiro não se trata, de modo que inexiste equívoco.

2.E é exatamente por não ser embargos de terceiro, mas somente simples 

petição incidental, que não é possível a aferição aqui da boa ou má-fé do 

terceiro adquirente, já que isso depende de dilação probatória (REsp 

1165193/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

3.Aliás, importante registrar o que diz o NCPC (art.792, §2º): “No caso de 

aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus 

de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante 

a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e 

no local onde se encontra o bem”.

4.Por tais razões e tendo em vista que a mera intempestividade da 

manifestação do exequente não lhe retira o direito ao crédito, MANTENHO 

a constrição sobre o veículo indicado à fl.102, revogando o item 6 da 

decisão de fl.94, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de embargos 

de terceiro, caso o prejudicado entenda conveniente.

5.Ademais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl.94 e INTIME-SE o 

exequente para dizer se tem interesse na penhora do veículo, visto que se 

tem por ora a mera restrição.

6.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252042 Nr: 7708-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farmacia e Drogaria Brandão Ltda, Fernando Silva 

Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1.Intime-se o Embargado para, querendo, impugnar os embargos no prazo 

de 15 dias (art. 919, §1º, CPC/2015), bem como para se manifestar acerca 

da garantia ofertada.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178628 Nr: 585-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Oliveira Rios - ME, Allana Oliveira Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar sobre as informações juntadas às 

fls. 82/86, em 10 (dez) dias, conforme determinação de fl. 82, item 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95601 Nr: 509-87.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Freitas & Cia Ltda - Me, João Marcos 

de Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Wendell de Carvalho Freitas, Ivone 

Ferreira de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Vistos.

1.EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do veículo indicado à 

fl.127, nomeando-se o executado fiel depositário do bem.

2.Após, INTIME-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

legal.

3.Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239946 Nr: 16218-55.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Farmacia e Drogaria Brandão Ltda, Fernando Silva 

Brandão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1.Inexistem preliminares e nem tampouco vícios processuais a serem 

corrigidos de ofícios, razão por que DOU O FEITO POR SANEADO.

2.A pretensão delineada nos embargos restringir-se-á ao título exequendo 

e, quanto aos demais impugnados, o exame será devidamente realizado 

nos embargos apensos (CÓD.252042) e na ação anulatória ajuizada antes 

das execuções (CÓD.230886), em julgamento conjunto.

3.Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

4.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233616 Nr: 11711-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilasboa Alves de Castro, espólio de ALMIRO GOMES 

DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos  au tos  n º 

11711-51.2016.811.0004, Protocolo 233616, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178556 Nr: 508-63.2014.811.0004

 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: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE MEDBARRA, 

Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Victor Borges - OAB:13975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana do Vale 

Mascarenhas - OAB:19.638-GO, Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

 1. Recebo o feito para processamento e julgamento.

 2. Mantenho todos os atos anteriormente praticados.

 3. Cumpra-se o despacho proferido nos autos em apenso.

 4. Após, conclusos para designação de audiência de instrução.

 5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167747 Nr: 10595-49.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por HERCULANO DA 

SILVA MELO em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, 

qualificado nos autos.

2. Sentenciada a ação de Mandado de Segurança e após o transito em 

julgado, houve pedido de execução da sentença às folhas 170/172.

3. Atualizado o cálculo às fls. 208.

 4. O cálculo foi homologado às fls. 209 e verso.

 5. Após, o exequente manifestou pela expedição de precatório, uma vez 

que sustenta que o valor é praticamente três vezes maior que o máximo 

para expedição de RPV. Em seguida, o executado manifestou afirmando 

inexistir débitos do autor junto a Fazenda Pública Municipal.

6. Isto posto, DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO REQUISITÓRIO em 

favor da exequente via sistema SGP, conforme previsão legal emanada 

pela Lei Municipal número 2.982/2009.

7. Deverão, ainda, serem observados os formulários próprios conforme 

preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para providências cabíveis.

8. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247911 Nr: 4810-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Cristina Nunes da Silva Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley da Silva Mendes, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 .Assim, DEFIRO em parte o pedido de folhas 47, e determino seja 

expedido mandado judicial visando a desocupação coercitiva dos réus, do 

imóvel localizado na Rua Tapuia, quadra 488, lotes 6, 7, 8, 9, 24, 25, 27 e 

28, do Loteamento Nova Barra do Garças, matriculado sob o n. 47.507, do 

CRI local. 11.Poderá o Sr. Oficial de Justiça se valer de força policial para 

cumprimento da ordem acima elencada. Assim, desde já autorizo, o uso de 

força policial, devendo, se for o caso, ser oficiado ao comando da Policial 

Militar local para providências. 12.Outrossim, fixo multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais) em desfavor dos réus, por dia de 

descumprimento, as quais serão revertidas em favor da autora, a partir da 

ciência da presente. 13.De outro norte, ante o silêncio dos réus noticiado 

às folhas 50, decreto-lhes as SUAS REVELIAS. 14.No mais, não vislumbro 

a ocorrência de irregularidades neste feitos, termos em que O DOU POR 

SANEADO.15.Intimem-se as partes, inclusive os réus, conforme dispõe o 

Parágrafo Único do artigo 346 do CPC/2015, para que no prazo de 10 

(dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir. 

16.Voltando-me então conclusos.17.Expeça-se o necessário. 18.As 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217410 Nr: 1280-55.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. Vieram aos autos, manifestação da exequente informando o pagamento 

integral do débito alimentar pelo executado e, por consequência, requerer 

a extinção do feito uma vez que satisfeita a obrigação (fls. 81).

3. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 
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do art. 924, II do CPC/2015.

4. Sem custas, uma vez que concedido aos autos os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 10954-23.2017.811.0004

 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: Maria da Piedade Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Ribeiro Rodrigues, Danielle Ribeiro 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Compulsando os autos, verifico que foi deferida a tutela de urgência 

para determinar o encaminhamento das requeridas ao CAPS-AD local.

2. Cumprida a medida exposta, conforme ofício de fls. 32, foi a requerente 

intimada a se manifestar nos autos.

3. Às fls. 46, a parte autora informa que as requeridas Denise Ribeiro 

Rodrigues e Danielle Ribeiro Rodrigues se encontram em clínica de 

reabilitação para dependentes químicos, bem como pugna pela extinção do 

feito.

4. É O RELATÓTIO. DECIDO.

5. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

6. Sem custas, eis que concedo os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 e ss, do CPC/2015.

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269856 Nr: 917-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquíria de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preliminarmente, DEFIRO às emendas à inicial constantes das petições de 

folhas 17 e 21/23. 2. PROCEDA-SE a imediata retificação quanto ao tipo de 

ação para EXECUÇAO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 3. 

Retifique-se, outrossim, o valor atribuído à causa no montante mencionado 

às folhas 17. 4. Retifique-se. 5. Anote-se junto ao sistema APOLO. 

;;;15.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por 

ausência de um dos requisitos legais. 16.Assim, 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/2015.17.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).18.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).19.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).20.Cite-se. Intime-se. 21.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261508 Nr: 13927-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT

 SENTENÇA

 1. Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 23 e 

verso.

3. Com vistas dos autos, o Douto Membro do Ministério Público se 

manifestou favorável à homologação do acordo firmado entre as partes 

(fls. 24/25).

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 23 e verso, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

8. SEM custas, eis que DEFIRO as partes os benefícios da justiça gratuita 

com base no art. 98 e ss, do CPC/2015.

9. Ainda, TRANSLADE-SE cópia desta decisão aos autos de cód. 267150.

10. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250419 Nr: 6508-74.2017.811.0004

 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: CPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Guarda movidas pelas partes acima mencionadas, 

todas qualificadas nos autos.

2. Designada audiência de conciliação, as partes transacionaram a 

definição da lide, como se vê em fls. 38 e verso.

3. Com vistas dos autos, o Douto Membro do Ministério Público se 

manifestou favorável pela homologação do acordo entabulado.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 38 e verso, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Ademais, EXPEÇA-SE termo de guarda do menor BRYAN ANTÔNIO 

PAULINO DOS SANTOS em favor de sua genitora IRIAN GOMES DOS 

SANTOS, nos termos do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei 8.069/90).

8. Sem custas.

9. Ciência ao Ministério Público.

10. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259459 Nr: 12503-68.2017.811.0004
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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: Maria do Carmo Souza Queiroz, Gisele Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMOROSA S/A - AGROPECUÁRIA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes - OAB:SP 

126.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Às folhas fls. 153 a parte autora pugnou pela desistência e extinção da 

ação, uma vez que alega que juntamente todos os herdeiros de Sr. 

Sebastião Queiroz optaram por não mais prosseguir com esta ação.

2. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

3. SEM custas e taxas, uma vez que deferido os benefícios da justiça 

gratuita. Sem honorários de advogado, por sequer haver formado relação 

processual.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161307 Nr: 2165-11.2012.811.0004

 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): Juracy Rezende da Cunha, Nelson Baptista de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de fls. 319 e DETERMINO a realização de 

penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome 

do executado, Sr. Juracy Rezende da Cunha.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, 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 para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- 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. Ainda, considerando a solidariedade da obrigação imposta pela 

sentença de fls.261/270, DEFIRO o pedido de fls.320 e, por conseguinte, 

DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça, de tudo lavrando-se auto, com a 

intimação do executado, Sr. Nelson Baptista de Souza, conforme disposto 

nos §§1º e 3º, art.523, §3º, do CPC.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2819 Nr: 1999-38.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS TREVO S/A- GRUPO TREVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROBERTO LACOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES LUIZ RIZZOTTO - 

OAB:10053/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 dias efetuar o recolhimento das custas processuais, no valor 

total de R$ 843,21 reais, sendo custas no valor R$ 327,91, devendo ser 

emitida um boleto, no site do www.tjmt.jus.br para pagamento; R$ 97,80 

reais ao senhor contador/distribuidor ,não oficializado, devendo depositar 

na conta corrente 52.600-2 Agência Banco do Brasil 7140-4 e ainda R$ 

417,50 reais referente diligencia pendente do oficial de justiça devendo 

ser emitido também um boleto no site do tjmt, conforme cálculos as fls. 53. 

Sob pena de protesto. Devendo comprovar nos autos o recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175792 Nr: 9622-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C. dos Santos & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que às fls. 58 o exequente pugnou pela 

extinção do feito, uma vez que alega ter ocorrido à satisfação do débito 

pela via administrativa.

3. Após, os autos retornaram conclusos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Assim, declarar satisfeita a obrigação, bem como a extinção do feito é 

medida que se impõe.

6. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015. Por conseguinte, DETERMINO que 

seja os cheques anexados nos autos, na forma requerida às fls. 58.

7. Sem custas, uma vez que sequer houve formação de relação 

processual.

8. Cumpridas as determinações acima e observado o trânsito em julgado 

desta decisão, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

 9. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37908 Nr: 935-46.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVM - Comissão de Valores Mobiliários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AMOREIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS MACHADO DE 

CARVALHO - OAB:SIAPE 1437049, RENATO PAULINO DE CARVALHO 

FILHO - OAB:7000252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 9819-A

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal extinta ante a ocorrência do 

evento de prescrição intercorrente, fls. 80/88, mantida pelo juízo ad quem, 

fls. 123/135, a qual condenou a exequente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, já transitada em julgado.

 2. Veio nos autos, a petição de folhas137/138, requerendo o cumprimento 

de sentença de obrigação de pagar quantia certa inerente aos honorários 

sucumbenciais.

 3. Posto isto, presentes os requisitos necessário determino a 

CONVERSÃO da Execução Fiscal em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de 

HONORÁRIOS.

4. ANOTE-SE.

 5. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, 

CPC/2015.

6. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

7. - SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 8. – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser 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.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176382 Nr: 10358-78.2013.811.0004

 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: Sônia Dutra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, para 

manifestarem nos autos, no prazo de 10 ( dez) dias, ante o seu retorno da 

segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176386 Nr: 10362-18.2013.811.0004

 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: Maria Antônia da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, para 

manifestarem nos autos, no prazo de 10 ( dez) dias, ante o seu retorno da 

segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177015 Nr: 11159-91.2013.811.0004

 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: Ciro Gomes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, para 

manifestarem nos autos, no prazo de 10 ( dez) dias, ante o seu retorno da 

segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177784 Nr: 12062-29.2013.811.0004

 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: Gilcéia de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, para 

manifestarem nos autos, no prazo de 10 ( dez) dias, ante o seu retorno da 

segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187463 Nr: 8262-56.2014.811.0004

 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: J. G. Kalkmann - ME, Jaime Gilmar Kalkmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Fazendario da Agenfa de Barra do 

Garcas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, para 

manifestarem nos autos, no prazo de 10 ( dez) dias, ante o seu retorno da 

segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174439 Nr: 7829-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anteglon Francisco de souza, Julieta Inácia Ribeiro 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 44988 Nr: 1208-88.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Beatriz Moeller, Harold Moeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção, tendo em vista que a parte autora fora intimada da decisão 

proferida às folhas 69, via DJE, e não se manifestou.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243608 Nr: 1785-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Carvalho Ribeiro, Romilda América dos Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Ferreira Xavier, Francisco Nilvan 

Gomes de Alcantara, Leandro Nogueira Xavier, Maria Laneide Nogueira 

dos Santos, Ericka Nogueira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:22857-O, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1785-12.2017.811.0004, 

Protocolo 243608, 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.: 182688 Nr: 4408-54.2014.811.0004

 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: Edson Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Martins Porto, CONFINANTE (LADO 

DIREITO), CONFINANTE (LADO ESQUERDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIDNEI RODRIGUES 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 4408-54.2014.811.0004, Protocolo 

182688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208876 Nr: 8815-69.2015.811.0004

 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: Gilson Francisco de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 56/64 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163586 Nr: 5186-92.2012.811.0004

 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: José Ribamar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mendes de Morais Filho, Emival de tal, 

Márcio Matos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Freitas Faria - 

OAB:11979-A/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 5185-78.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego, Deusvane Quirino 

Rego Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte executada via DJE, 

para nos termos da decisão de folhas 76, no prazo de cinco dias 

manifestar nos termos do artigo 854, § 3º do CPC,, sobre a penhora on line 

(Bacen Jud) realizada nos autos folhas 77/78.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161371 Nr: 2244-87.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESM, JEPM, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS CÉSAR MESQUITA - 

OAB:0536 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

CLAUDINO CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

2244-87.2012.811.0004, Protocolo 161371, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70089 Nr: 3514-25.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 3514-25.2007.811.0004, Protocolo 

70089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 70355 Nr: 3766-28.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

comparecer no Cartorio de Registro de Imoveis desta cidade, Barra do 

Garças-MT, recolher emolumentos de seu interesse, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245327 Nr: 3057-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Manso e Camargo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Transporte e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL 

GONÇALVES DOS REIS, para devolução dos autos nº 

3057-41.2017.811.0004, Protocolo 245327, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233263 Nr: 11448-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 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.: 265544 Nr: 16520-50.2017.811.0004

 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: NAIRA TSINHOTSE E UPARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069 e 84.400, Breiner Ricardo 

Diniz Resende - OAB:84.400-MG

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 51/85, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 58270 Nr: 1738-24.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. S. PAZ OLIVEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2.36, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Luciana do Vale Mascarenhas - 

OAB:19.638-GO

 INTIMAÇÃO do executado para, em 05 (cinco) dias, apresentar o bem 

penhorado as fls. 100v, para avaliação, perante Oficial de Justiça, sob 

pena de ser considerada, a sua ocultação, como ato atentatório à 

dignidade da justiça e caracterização de fraude à execução, art. 774, I do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182810 Nr: 4519-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irone Pereira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:MT 7.627-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171617 Nr: 4369-91.2013.811.0004

 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): Wanderlei Farias Santos, Zózimo Wellington 

Chaparral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Ozair 

Silva Proto - OAB:MT 4.571

 INTIMAÇÃO dos patronos dos acusados, para no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 

1217/1226, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267205 Nr: 17481-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lira de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Isto posto, DEFIRO, liminarmente, o pedido de manutenção de posse da 

parte autora, mediante antecipação de tutela, de modo a impedir qualquer 

continuidade da turbação ora promovida.Haja vista que, em análise dos 

autos, verifica-se que a requerente demonstra riqueza e possibilidade de 

suportar os dispêndios judiciais, como custas, honorários advocatícios e 

demais despesas processuais, INDEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos dos art. 99, § 2º, do CPC. Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE 

mandado liminar de manutenção de posse em favor da requerente, 

devendo ser cumprido, imediatamente, pelo Oficial de Justiça, com auxílio, 

se preciso for, de força policial, no caso de haver resistência na 

desocupação por parte do requerido. CITE-SE o requerido, após 

cumprimento desta liminar, no endereço declinado na inicial, para, 

desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob 

pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da 

intimação desta decisão, conforme preceitua o parágrafo único do art. 564 

do CPC. INTIMEM-SE as Fazendas Públicas da União, Estado e Município 

para manifestarem eventual interesse na causa.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 08 de março 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:

 ntimação da parte autora, pra no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na 

Secretaria para retirar os Alvarás expedidos nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212485 Nr: 10959-16.2015.811.0004

 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: Joelma da Silva Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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, para querendo, no prazo de QUINZE 

dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 142/145.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165098 Nr: 7054-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. dos Santos Sousa, Hilton dos Santos Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 Intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor apresentado pelo exequente (fls. 103/104), sob pena de aplicação 

de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

execução, conforme § 1º, do art. 523. do CPC/2015.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269645 Nr: 772-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moreira Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: GABINETE DA QUARTA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Para: Quarta Vara Cível

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218517 Nr: 1964-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendel Weis da Cruz e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338, 

Vanessa Siqueira Melo - OAB:21098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de impugnação ao pedido de Justiça Gratuita proposto por 

Renata de Carvalho Silva em face de Wendel Weis da Cruz e Silva. Às fls. 

14, a parte impugnante fora condenada por sentença a litigância de má-fé, 

fixada em 5% do valor da causa. Em fls. 50/53, a parte autora juntou aos 

autos comprovantes de pagamento referente ao valor da condenação. 

Vieram os autos conclusos.

Considerando que o exequente juntou aos autos comprovantes de 

pagamento, abre-se vistas para sentença extintiva nos moldes do art. 924, 

II do CPC.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247305 Nr: 4454-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Uruguay de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, GABRIEL LUIZ ESTEVES - OAB:22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: Vistos etc. 1 – Proceda-se a 

juntada da contestação, haja vista a notícia de que a mesma já consta no 

setor de protocolo. Dessa forma, mais segura a análise do pedido de 

liminar, com o estabelecimento do contraditório. 2 – Venham os autos 

conclusos com urgência. Cumpra-se. NADA MAIS. Do que para constar 

lavrei o presente termo que lido e achado vai devidamente assinado.

 Dr. Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

Elisabeth Martins Ferreira Francisco Luiz Esteves Neto

 Advogado do Requerente Requerente

Admilson Uruguay de Almeida Junior Cesar Coelho da Silva

 Requerido Advogado do Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247305 Nr: 4454-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Uruguay de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, GABRIEL LUIZ ESTEVES - OAB:22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222827 Nr: 4564-71.2016.811.0004

 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: MVCR, Keilla Rodrigues Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Carlos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Manoel de Oliveira 

Moura - OAB:22690/OAB GO, MAXDAYAN FERREIRA DE LIMA NETO - 

OAB:43927/GO

 Autos nº. 4564-71.2016.811.0004 – Cód. 222827

SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de “Ação de Alimentos c/c Guarda c/c Tutela antecipada” 

proposta por Maria Valentina Carrijo Ribeiro, menor impúbere representada 

por sua genitora Keilla Rodrigues Carrijo, em desfavor de Ricardo Carlos 

Ribeiro, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em petição, à ref. 355, a Requerente manifestou pela desistência da ação 

com a extinção do feito. Às folhas 356, o Requerido peticiona informando 

que as partes resolveram se acertar e não mais tem interesse no 

prosseguimento das ações de alimentos c/c Guarda c/c Tutela antecipada, 

pedindo também, a desistência da ação.

 É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante ao exposto, após vistas do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO EXTINTO 
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o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259202 Nr: 12335-66.2017.811.0004

 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: SRM, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de Ação de Alimentos, ajuizada pela requerente Carolina 

Martinello, genitora do menor impúbere Samuel Ribeiro Martinello em 

desfavor do genitor Coriolano Quirino Ribeiro. Em sessão de mediação as 

partes compuseram acordo, fls. 31/31v. O Ministério Público manifestou-se 

a favor da homologação do acordo, em fls. 33/34.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que as partes pactuaram acordo e que o feito está 

devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado.

 Assim sendo, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, 

necessária a extinção do feito. Nestes termos Nelson Nery Junior, ensina 

que:

“Quando as partes celebrarem transação, dá-se extinção do processo 

com resolução do mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença 

apenas homologue transação.”

 E a jurisprudência dispõe:

 Seguro de vida - Ação de Indenização - Acordo - Homologação - Extinção 

do processo com resolução do mérito - Artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Acordo homologado, prejudicado o recurso. (TJSP APL 

37218320098260344 SP 0003721-83.2009.8.26.0344. Relator: Orlando 

Pistoresi. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2011. 

Publicação 23/05/2011).

 Assim, com a possibilidade de homologação do acordo, necessária a 

extinção do feito.

 Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

formulado pelas partes fls. 31/31v

 Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Dispensada a intimação das partes, nos termos 

do item 5.3.6 Prov. 20/2007 CGJ-MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63663 Nr: 6690-46.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA RANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS FÁCIL, Caixa Econômica 

Federal da Comarca de Cuiaba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, GLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:10.320-B/MT, 

SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B/MT

 INTIMAÇÃO da exequente para, que no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178993 Nr: 1026-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que entender de direito, dando prosseguimento no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93364 Nr: 7147-73.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Fonseca Carvalho - 

OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. 

- OAB:20.635/O, RAUL DARCI DOLZAN - OAB:2.496/B

 INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar 

acerca da petição de fls. 170/172, nos autos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185653 Nr: 6814-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Conceição Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 185653

Trata-se de execução penal em face de André Luiz Conceição Soares, 

nascido em 07.09.1985, filho de José Soares e Maria de Lourdes da 

Conceição, ostentando pena corpórea de 06 (seis) meses de detenção, 

por infração ao art. 311, Lei 9.503/97.

 O fato ocorreu em 31.07.2009. O recebimento da denúncia, em 

11.05.2012. Pela data do fato, não se aplica a Lei 12.234/2010, ante a 

irretroatividade da lei penal mais gravosa, de modo que se a aplica a 

redação anterior do art. 109, inc. VI, CP, expondo prazo de 02 (dois) anos 

de prescrição para penas inferiores a 01 (um) ano.

 Logo, a pretensão punitiva extinguiu-se pela prescrição, computada pela 

pena em concreto, contada da data do fato até o recebimento da 

denúncia, não se aplicando, aliás, a redação atual do art. 110, §1º, CP, 

dada pela Lei 12.234/10.

 Declaro extinta a pretensão punitiva. Intimem-se. Arquive-se.

 Barra do Garças, 07.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 181246 Nr: 3125-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Cristina Carvalho Siqueira, Flavio Dias da 

Silva, Graziany Ferreira Brito, Marcos Aurélio Alves Moreira, Paulo 

Rodrigues Santos, Fábio Antônio Galvão, Priscilla Aparecida de Oliveira, 

Raquel Figueiredo Fullin, Wesley Neres Rodrigues da Silva, Wladimir Alves 

Leonídio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Francisco Batista de Vasconcelos - 

OAB:MT 6.259-B, Ricardo Rodrigues Rosa - OAB:25.661-GO

 Decisão

Autos de cód. 181246

 1. Da análise das respostas

 A defesas dos acusados Paulo Rodriques Santos, Priscilla Aparecida de 

Oliveira, Wladimir Alves Leonídio, Fábio Antônio Galvão, Grazyany Ferreira 

Brito e Raquel Figueiredo Fullin apresentaram resposta à acusação 

respectivamente às fls. 329/330, 348/349, 416/417, 418/419, 467 e 491, 

sem alegação de preliminares.

A defesa dos acusados Kenia Cristina Carvalho Siqueira e Flávio Dias da 

Silva, apresentou resposta à acusação às fls. 321/324, alegando em 

preliminar a inépcia da inicial acusatória em razão de imputação genérica.

Da leitura da exordial, detecta-se que na contramão da alegação 

defensiva, às fls. 18/22, consta detalhadada individualização das 

condutas dos acusados Kenia Cristina Carvalho Siqueira e Flávio Dias da 

Silva, com descrição dos pormenores de suas participações nos ilícitos 

imputados.

Assim, considerando que a denúncia individualiza satisfatoriamente as 

condutas dos imputados, permitindo o regular exercício do contraditório, 

reputo inexistente a alegada ofensa ao disposto no art. 41, do CPP, pelo 

que afasto a preliminar da defesa apresentada às fls. 321/324.

Não é o caso de absolvição sumária, eis que a defesa não trouxe aos 

autos qualquer prova inequívoca das hipóteses do art. 397, do CPP, pelo 

que afasto a pretensão de absolvição sumária contida na peça defensiva 

de fls. 321/324.

Diante disso, considerando que a narrativa da exordial reflete os 

elementos informativos colhidos em fase pré-processual, bem como que 

presente a justa causa, não vislumbro, por ora, qualquer mácula, ao que 

mantenho o recebimento da denúncia.

 2. Do art. 366, do CPP

Os acusados Marcos Aurélio Alves Moreira e Wesley Neres Rodrigues 

foram citados por edital (fl. 314), não tendo eles constituído advogado 

após o decurso do prazo do edital, pelo que incide a norma processual do 

art. 366, do CPP.

Deste modo, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional 

quanto ao imputado Marcos Aurélio Alves Moreira até o dia 07.03.2030, e 

quanto ao acusado Wesley Neres Rodrigues até o dia 07.03.2024.

 3. Dispositivo

a. Afasto os argumentos defensivos contidos na resposta à acusação de 

fls. 321/324;

b. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________;

c. Suspendo o processo e o curso do prazo prescricional quanto ao 

imputado Marcos Aurélio Alves Moreira até o dia 07.03.2030, e quanto ao 

acusado Wesley Neres Rodrigues até o dia 07.03.2024;

 d. Intimem-se;

e. Cumpra-se.

Barra do Garças, 09.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 243359 Nr: 1633-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 3.Dispositivoa) Defiro parcialmente a postulação defensiva de fls. 

276/277, autorizando o reeducando a frequentar os cultos aos sábados, 

das 13h30min às 18hrs, na Congregação Cristã do Brasil, com endereço 

situado na Av. Presidente Vargas, n°646, bairro Setor Sul I, em Barra do 

Garças-MT, conforme atesta o reeducando em fl. 278, devendo o 

reeducando manter-se recolhido em sua residência nas demais datas, 

conforme decisão de fls. 267/268-v;b)Oficie-se à Central de 

Monitoramento, para atualização do mapa de monitoração do reeducando. 

c)Intime-se a representante da Congregação Cristã do Brasil, de modo a 

encaminhar relatório mensal de frequência do reeducando.d)Atualize-se o 

cálculo, computando-se as remições, cujos relatórios estão encartados. 

Barra do Garças, 08.03.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 152556 Nr: 3410-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Sousa Rodrigues, Silvia Lucena da 

Silva, Misael Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdevino Vieira Guimarães 

- OAB:17692

 Autos n. 3410-91.2011.811.0004 – Cód.: 152556

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o pedido formulado pela defesa da ré é 

inoportuno, uma vez que já fora realizado o interrogatório da denunciada, 

por meio de carta precatória (fls. 250/252).

No mais, considerando que o processo já fora extinto com relação ao réu 

Misael Alves Feitosa (fl. 127), bem como já expedida guia de execução 

penal, em razão da condenação do denunciado Rafael Sousa Rodrigues 

(fls. 99/102), determino a baixa das partes no sistema Apolo.

Aguarde-se o cumprimento dos atos necessários à realização da 

audiência já designada.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 195236 Nr: 655-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdJdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15.090-MT

 Autos nº 655-55.2015.811.0004 – Cód.: 195236

Vistos, etc.

Designo o dia 17/05/2018 ás 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para oitiva da vítima Taynara Ribeiro Borges, a qual deverá ser intimada no 

endereço de fl. 180.

Proceda-se com a intimação necessária.

 Ciência ao Ministério Público e Defensa.

Intimem-se e se cumpra.

Barra de Garças/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 202359 Nr: 5148-75.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Processo nº. 5148-75.2015.811.0004 – Cód. 202359

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se ação penal deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de DERIO VIEIRA DOS SANTOS, pela 

suposta prática do crime de tipificado no artigo 129, §9º, por duas vezes, 

na forma do art. 69, e art. 147, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, 

todos do Código Penal, c/c art. 7º, inc. I e II, da Lei nº 11.340/2006.
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À fl. 119, foi juntado aos autos a certidão de óbito do denunciado.

 O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do denunciado.

É o breve relatório. Decido.

Conforme comprovado na certidão acostada, o réu veio a óbito em 

06/10/2017, o que constitui causa de extinção de punibilidade, nos termos 

do artigo 107, inc. I, do Código Penal.

Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da 

morte do indiciado DERIO VIEIRA DOS SANTOS e a consequente a 

EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE quanto ao suposto crime praticado, 

previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inc. I, da Lei 

11.340/2006.

P.R.I.C.

Proceda-se esta serventia com a baixa do mandado de prisão em aberto 

em desfavor do acusado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Barra do Garças/MT, 07 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 195179 Nr: 624-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, e, por consequência, ABSOLVO o réu ADILSON 

MAUERVERCK da imputação do delito tipificado no artigo 147, caput, do 

Código Penal c/c artigo 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.P. R. I.C.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Barra do Garças/MT, 09 de março de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 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

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR os acusados JEAN 

CARLOS RODRIGUES ROSA e CLEZIO PEREIRA DE SOUZA, como 

incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal 

Brasileiro.Isto posto, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada.

(...)Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) 

Expeçam-se Guias de Execuções Definitivas;b) Comuniquem-se a 

suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal) via Sistema INFODIP - Informações e Direitos Políticos, acessível 

pelo sitio eletrônico www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme 

determina o art. 595, da CNGC.c) Oficie-se ao Instituto Nacional de 

Identificação, demais órgãos competentes, e ao Cartório Distribuidor 

fornecendo informações sobre a condenação do réu.Por fim, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 09 de 

março de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAM ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A e NADIA NAYARA NARDES 

FARIAS - MT23942/O-O, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 18/05/2018 Hora: 15:20 (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

VANUZA GOMES DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 5- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 6- Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE FATIMA CASAROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 18/05/2018 Hora: 15:00 /MT , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados DIEGO DA 

SILVA SOARES CRUZ - MT0021519A e CARLOS ROSSATO DA SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 35 de 611



AVILA - MT0010309A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 18/05/2018 Hora: 16:40 (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 18/05/2018 Hora: 16:40 (MT), sob 

pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLENE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/O para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 18/05/2018 Hora: 15:40 /mt , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Como 

cediço, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado, calhando destacar que 

tais requisitos não são cumulativos para a concessão da indigitada tutela. 

Pois bem, assevera o autor que entabulou contrato verbal de locação não 

residencial com a requerida, contudo antes do prazo avençado 

desocupou o imóvel, de modo que os requeridos fizeram a retenção dos 

móveis que se encontravam no imóvel objeto do contrato com o escopo de 

amortizar pretensas diversas contraídas pelo autor em razão do 

inadimplemento contratual. 3- A Lei 8.245/1991, ao dispor sobre as 

garantias locatícias, diz que: “Art. 37. No contrato de locação, pode o 

locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I – 

caução; II – fiança; III – seguro de fiança locatícia; IV – cessão fiduciária 

de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena 

de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 

contrato de locação”. 4- Assim sendo, compreendo que a conduta dos 

requeridos em reter os bens móveis é ilegítima, porquanto a lei de locação 

prevê as hipóteses legais de garantia, sendo a retenção situação adversa 

ao que a indigitada lei preconiza. In casu, verifico não haver qualquer 

garantia (art. 37, da Lei 8.245/1991) anteriormente realizada em prol da 

locação, eis porque presente está a probabilidade do direito. 5- Com efeito, 

calha destacar que o art. 38 da comentada Lei 8.245/1991 prevê que a 

caução pode ser tanto de bens móveis quanto de imóveis, todavia 

cuidando-se de bens móveis a caução deverá ser registrada junto ao 

cartório de títulos e documentos, o que não foi realizado, razão pela qual a 

concessão da tutela é medida impositiva. 6- Face ao exposto e com arrimo 

no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA determinando que os requeridos devolvam, no prazo de 05 

(cinco) dias, os bens móveis pertencentes ao requerente objeto da 

presente demanda, ficando a cargo deste os ônus referentes a retirada 

dos indigitados bens do imóvel das partes requeridas. Por consectário, 

com fulcro no art. 497, do CPC, aplico multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) se porventura os requeridos venham a descumprir o 

presente decisum, sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de 

necessidade. 7- Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida ANTONIO 

CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS - na forma preconizada pelo art. 18, 

I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. Intime-se a 

segunda requerida. 8- No que tange a segunda requerida ALESSANDRA 

BERNARDES DIAS ARAGÃO verifico que a mesma apresentou 

contestação antes da citação, assim sendo, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 18, §3°, do CPC, dou ela por citada, de tal sorte que 

determino a sua intimação para comparecimento a audiência de 

conciliação, advertindo-a das sanções processuais em caso de ausência 

injustificada. 9-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11-Expeça-se o necessário. 

12-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO CARDOSO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARDOSO LUIZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - MT0019406A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/05/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-61.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/05/2018 

Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012114-49.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZENE DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

proposito, 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, pelas razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser objeto de reforma. Em parte da 

sentença assim constou: No caso em tela, embora a parte apresente 

argumento dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso 

nulidade da citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a 

empresa comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há 

que se falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa 

esfera singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este 

deve ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do 

FONAJE que demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO77 – O 

advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para 

todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro 

–Brasília-DF)”. Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados. Aprimorando a sentença, deve 

ser suprimida a parte questionada. Ressalte-se que a parte questionada 

não tirou o sentido da sentença, que cumpriu com o objetivo de sanara a 

dúvida enviando ao contador para dirimir qualquer eventual dúvida que 

não deveria ter sido matéria de embargos. Ante o exposto, deve ser 

acolhido e provido os embargos de declaração, com fundamento no artigo 

48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

providos, por abarcar matérias pertinentes dentro do 48 desta lei singela, 

para declarar a sentença e que seja suprimida a parte acima apontada, 

mantendo a sentença em todos os seus demais termos. 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, 12 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 08/05/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIVINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA OAB - RO0005872A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FRANCIELE INACIO OLIVEIRA - RO0005872A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/05/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (REQUERIDO)

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando 

patente a falta das condições da ação e ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a vestibular dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Proceda com a citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Expeça-se o necessário. 7. 
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Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) GILVANY 

CAETANO DE BRITO - MT0022744A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 09/05/2018 Hora: 12:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FALABRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

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

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALESSANDRA FERREIRA - MT0007402A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 08/05/2018 Hora: 16:20 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FALABRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

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

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 
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real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita. 10- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MATOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 08/05/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.Bem como da decisão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ASSIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. A probabilidade do direito 

é evidente, precipuamente pelo comprovante de pagamento juntado nos 

autos, demonstrando o pretenso equívoco praticado pela requerida. No 

que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato o serviço contratado não está 

sendo devidamente prestado, causando aborrecimentos a parte autora, de 

ordem financeira e moral. Atualmente, o uso de serviços de telefonia, 

gerou uma grande demanda acerca de ofertas e facilidades 

proporcionadas por operadoras, através de serviços que, diariamente, 

fazem cada vez mais vítimas de aborrecimentos ocasionados por 

incapacidade de uma prestação de serviço límpida por parte das 

operadoras, incapacidade esta que não podem, tampouco devem, ser 

suportadas pelo consumidor. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

parte autora acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, enormes prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 
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lesado da Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação 

na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada restabeleça no prazo de 3 (três) dias o serviço da linha 

telefônica de n° (66) 9 9218-1838, sob pena de multa diária no valor de 

R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de a multa ser majorada em caso 

de necessidade. 8-Tendo em vista já ter sido aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos 

§§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação 

por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo 

em apreço. 11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 

12-Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ASSIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) THIAGO 
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BORGES ANDRADE - MT0018994A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/05/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES TINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - MS0016393A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/05/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLA VENTURINE ESTEVES - MT0021977A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/05/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLA VENTURINE ESTEVES - MT0021977A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/05/2018 Hora: 13:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 237379 Nr: 14362-56.2016.811.0004

 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): Alcimiro Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 DESPACHO

Processo nº : 14362-56/2016 (cód. 237379).

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da certidão de folha n.º60 e o parecer ministerial, 

redesigno a audiência de recebimento de denúncia para o dia 18.04.2018, 

a ser realizada às 16h15min, caso a denúncia seja recebida, poderá o 

Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 

89 da lei 9099/95.

2. Citem-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, devendo o 

Senhor Oficial de Justiça certificar do real estado de saúde do autor do 

fato e a sua consequente impossibilidade de receber a citação e 

comparecer ao ato, advertindo, além do mais, que deverá estar 

acompanhado de advogado, para que apresente defesa preliminar oral, 

sob pena de nomeação de dativo.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 206851 Nr: 7665-53.2015.811.0004

 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): Carlos Eduardo Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 DECISÃO

 Processo n.º: 7665-53.2015 Código:206851

Vistos.

 1. Considerando a resistência do suposto autor do fato em cumprir a 

transação penal homologada por este juízo, folha n.º62, REVOGO-A com 

amparo no fidedigno parecer de folha n.º 72 para que surta os efeitos 

preconizados na Súmula Vinculante n.º 35.

 2. Designo audiência de recebimento de denúncia para o dia 17/04/2018, 

a ser realizada às 14h30min, caso a denúncia seja recebida, poderá o 

Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 

89 da lei 9.099/95.

3. Cite-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo-o 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de dativo.

4. Ciência ao Ministério Público para manifestação.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202321 Nr: 4848-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JULIANO ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, LINCOLN MAURÍCIO BENEVIDES DE SOUZA - 

OAB:22.351-MT

 Visto.

Considerando o julgamento dos Embargos Declaratórios, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a 

ratificação ou não das razões ou contrarrazões recursais apresentadas.

Transcorrido o prazo, certifique-se e se dê prosseguimento ao feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, com urgência.

Diligências necessárias.

 Cáceres, 09 de março de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 30612 Nr: 644-06.2004.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEONILA NERIS DA SILVA, JOSÉ GERALDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - OAB:14607, 

MOACIR ALMEIDA DE FREIRAS - OAB:727 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu o prazo ora requerido às fls. 337, 

intime-se o inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169164 Nr: 5558-64.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDC, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLP, LCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, RODOLFO MARCONI AMARAL - 

OAB:21464-MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:8278

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR as partes da 

certidão de fls. 252 a seguir transcrita: " Certifico que compulsando os 

autos, verifiquei que as partes requeridas encotram-se em lugar incerto e 

não sabido, inclusive a parte requerida Marly Lopes Pereira foi citada por 

edital, conforme as fls. 242."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16869 Nr: 25-52.1999.811.0006

 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: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, JOCELIA BRITO DE 

SOUZA, JOCÉZIO BRITO DE SOUZA, RENATO LEMOS BARBOSA, 

LOURDES MARIA BRITO BARBOSA, ENA BRITO SETENTA, JOSÉ BRITO 

DE SOUZA JÚNIOR, VICTORIA BRITO JURQUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - OAB:2321-B, 

BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391/MT, CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6.062, EDILAINE 

APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818, EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, 

JUANA SOBREIRA SETENTA - OAB:36503, RONICLEI ELIAS DE 

RESENDE - OAB:20047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR Dr. CLEITON TUBINO SILVA, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86424 Nr: 1953-86.2009.811.0006

 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: CBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, JOSE MARCELO SANTANA - 

OAB:160.830/SP, MARCELO LUCAS MACIEL BERNARDES - 

OAB:190716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR DRª IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS,

 para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 127126 Nr: 740-69.2014.811.0006

 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: MARIA DE LOURDES DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR DR. DAMIEN REYES 

PUERTAS, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 5834-13.2005.811.0006

 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: ÉDMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Vistos etc.

Intimem-se os demais herdeiros para manifestarem acerca da petição de 

fls. 211/216.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179110 Nr: 1696-51.2015.811.0006

 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: LUCAS VINHATTI, M.V., JULIANA REGATIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON JOSÉ VINHATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:16709, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente decisão de fl. 70, apensando os autos de código 

nº 175725 a este feito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184149 Nr: 4724-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 42 de 611



 PARTE AUTORA: E, EADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o endereço localizado pelo Sistema Apolo, determino a 

citação de Ivanilso Francisco da Silva, para querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências dos 

artigos 285 e 319 do CPC.

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vistas dos autos ao 

EMAJ/UNEMAT.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 201766 Nr: 4524-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Mateos Nunez da Costa Marques Ferreira, 

Paola Mateos Nunez da Costa Marques de Mesquita, Osmar da Costa 

Marques Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6.062 MT, leiton Tubino 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Vistos etc.

Intimem-se os demais herdeiros para manifestarem acerca da petição de 

fls. 378/380.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146754 Nr: 5001-48.2012.811.0006

 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: SELMA MARIA DE ALMEIDA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

15/03/2018, às 11:00 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).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 2609-14.2007.811.0006

 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: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL DE CÁCERES - IEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 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 Instrução designada para o dia 17/04/2018, 

às 13:30 horas, que se realizará na sala de audiências da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres - MT.

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138124 Nr: 7574-93.2011.811.0006

 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: IRACEMA EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES-SICREDI 

GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Ante o retorno dos autos da 2ª Instância, INTIMO as partes Requerente e 

Requerida para manifestarem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150941 Nr: 9747-56.2012.811.0006

 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): CALIFÓRNIA COMERCIAL DE COMBUTÍVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar nos autos, promovendo seu efetivo 

andamento, conforme determina r. despacho retro, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171250 Nr: 7216-26.2014.811.0006

 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: AFFEMAT-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FAZENDA DO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA E FARIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652

 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 

16/03/2018, às 08:40 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).
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Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6818 Nr: 422-48.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MASSAFUMI MATSUSHITA, IRACEMA 

TOMICO MATSUSHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Exequente, por meio de seu advogado, para efetuar o 

preparo da CP a ser expedida para a comarca de Diadema - SP, conforme 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias, ou informe se tem interesse em 

diligenciar o seu cumpriment, juntando o comprovante no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180292 Nr: 2435-24.2015.811.0006

 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: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO CRISTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte autora, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Secretaria da 2ª Vara Cível, para retirar a Carta 

Precatória e o preparo que se encontra nos autos, para serem 

distribuidos, na Comarca de Cuiabá-MT, no prazo de 10 (dez) dias.

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163041 Nr: 333-63.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO WIDAL DE MIRANDA, JACINTA DE ALMEIDA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 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 Instrução redesignada para o dia 

24/04/2018, às 15:00 horas, que se realizará na sala de audiências da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132841 Nr: 1641-42.2011.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, 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 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159211 Nr: 6962-87.2013.811.0006

 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): JOSÉ ALONSO DE ARAUJO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147.020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

159211 §!0},¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6962-87.2013.811.0006

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALONSO DE ARAUJO LOPES

INTIMANDO(S): Requerido(a): José Alonso de Araujo Lopes, Cpf: 

80747337187 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 376,85) e 

taxa (R$ 129,19) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180663 Nr: 2657-89.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA DIAS ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

180663 §!3'`¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2657-89.2015.811.0006

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: EDNA FERREIRA DIAS ZANETTI

INTIMANDO(S): Requerido(a): Edna Ferreira Dias Zanetti, Cpf: 

51320827187, Rg: 407.465 SSP MT Filiação: Luiz Nicolau Dias e Zelita 

Ferreira Dias, data de nascimento: 12/12/1963, brasileiro(a), natural de 

B.bugres-MT, solteiro(a), doméstica, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 376,85) e 

taxa (R$ 129,19) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007150-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA (AUTOR)

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:

GERALDO DE DEUS CORREA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO REMESSA AO CEJUSC AGUARDAR REALIZAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA AGENDADA Certifico que realizei o encaminhamento do 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, visando 

aguardar a realização da Audiência de Conciliação agendada. 

Cáceres/MT, 12 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 2320-86.2004.811.0006

 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: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LUIZ DA SILVA, DOMINGOS 

SEVERO DOS SANTOS, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JOSÉ CECILIO 

SONAQUE, FELISBERTO CEBALHO POUSO, DROGARIA RODOVIÁRIA, 

LIVRARIA LILIANA LTDA, DROGARIA RENATA, ODONTO EQUIPE, MARIA 

MARIA, A NOVA FEIRA, CONFECÇÕES ELE E ELA., GULLAS, DIFERENT, 

CASA SÃO PAULO LTDA, DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PALÁCIO DAS TINTAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CEGONHA CONFECÇÕES LTDA, 

LÁQUA DI FIORI, ALENCAR BICICLETAS, O BOTICÁRIO, CONFECÇÃO 

ABC, AUTO ELÉTRICA MARISTA, LA VIOLETERA, AUTO ELÉTRICA 

SAMURAI, REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CLINICA DE LHOS DR. 

MASSATO NAKAHARA, JÔ PRESENTES, O PESCADO, CRIATIVA MODAS, 

AUTO POSTO CARRETÃO LTDA., JOÃO COSTALDI, JUBA 

SUPERMERCADOS LTDA, ESTEVÃO FRANCISCO DE ARRUDA, MUNICÍPIO 

DE CÁCERES-MT, LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA, SERGIO FELIX LADEIA, 

JOSÉ LUIZ LUCATELLI, SUPERMERCADO MIURA, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, SOCORRITO, FARMACEL, DANILO SORVETES, FARMÁCIA 

NATUREZA, LABORATÓRIO DR. MOTA, CÁCERES TUR, HELOISA MIURA, 

MERCADO MARTINS, SUPERMERCADO DUALDO, SUPERMERCADO BOM 

PESO, MERCEARIA CRUZ, ILMA, JOÃO BATISTA AMARO, JOSÉ 

HENRIQUE DE BARROS, MARCIO RAMÃO CANDIDO SILVA, ANTONIO DA 

SILVA, ARNALDO ALFREDO RAMOS, SANDOVAL ALMEIDA CAMILO, 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, FÁTIMA EVANILDA 

PEREIRA, DROGAMIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

HENRIQUE PINTO VIEIRA, SAUL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chammi Gattas - 

OAB:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30 (trinta) dias

Notificando:TERCEIROS INTERESSADOS

Resumo da inicial:A UNIÃO BENEFICENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁCERES - UBSSC, sociedade civil reconhecida como de 

utilidade pública pela Lei Municipal nº 127 de 6 de dezembro de 1960 e 

pela Lei Estadual nº 1534, de 1º de agosto de 1961, sita à Praça Duque de 

Caxias, nº 134, Cenbtro - Cáceres-MT, vem à presença de Vossa 

Excelência, requerer que seja declarada por sentença a sua 

INSOLVÊNCIA contra EVANILDO LUIZ DA SILVA E OUTROS, pelo que 

passa a expor: 1. É devedora dos réus no valor de 266.658,85 (duzentos 

e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), consubstanciados na relação de credores no último balanço da 

Requerente (doc. Anexo). Alguns credores já acionaram a JUSTIÇA e 

seus processos encontram-se em fase de execução, penhora e 

arrematação. Todavia os bens que possui não são suficientes para solver 

suas dívidas, conforme consta no documento acima citado. 2. O balanço 

que ora apresenta, acusa com clareza, um ativo de R$ 262.200,00 e um 

passivo de 266.658,85, e a avaliação efetuada pelo avaliador judicial da 

VARA FEDERAL DE TRABALHO estbeleceu um valor de apenas R$ 

200.000,00. Desta forma, cristalina está a situação deficitária da 

Requerente. Pelo acima exposto, REQUER a Vossa Excelência que: Seja 

publicado em edital o chamamento dos credores, tanto aqueles que 

demandas na Justiça Trabalhista, quanto aqueles que demandam na 

Justiça Comum e Juizado Especial Cível desta Comarca, e os credores 

acima elencados, na conformidade do que preleciona a jurisprudência. 

Cumpridas as formalidades legais espera o deferimento do pedido e a 

nomeação de um dos credores para administrar a massa insolvente, por 

ser de direito e merecida Justiça. Sejam intimados o Ministério Público e a 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal. Requer ainda, os 

bernefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, diante da 

Comprovação da dificuldade financeira em que se encontra, não podendo, 

portanto, suportar as despesas do processo. Fato este que lhe dá o 

direito ao benefício da assistência judiciária prevista na Lei 1.060/50. 

Principalmente, por se encontrar na situação de insolvência. Caso Vossa 

Excelência indefira o pedido de assistência Judiciária, RQUER a este justo 

e ínclito Juízo, que lhe oportunize pagar as custas judiciárias, taxas e 

emolumentos no final do processo.

Decisão/Despacho:Código nº36744

Insolvência Civil

Vistos, etc ...

A UNIÃO BENEFICENTE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CACERES 

– UBSSC ingressou com a presente ação de insolvência civil em 2004.

Na inicial indicou como credores: Evanildo Luiz da Silva, Domingos Severo 

dos Santos; José Cecílio Sonaque; Felisberto Cebalho Pouso; Expedito 

Figueiredo de Souza; Drogaria Renata; Odonto Equipe; Maria Maria; A 

Nova Feira; Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria Liliana; Palácio 

das Tintas; Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São Paulo; O Boticário; 

Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La Violetera; Cegonha 
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Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; Clínica de Olhos Dr. 

Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa Modas; Posto 

Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia Natureza; 

Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado Martins; 

Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; Ilma; 

João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de Alcântara; 

Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo Ramos; 

Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João Costaldi; 

Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura Municipal de 

Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Caixa Econômica 

Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; José Luiz Lucatelli 

– Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado Juba; Drogamil; Sérgio 

F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira, totalizando passivo no valor 

de R$266.658,85 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinqüenta 

e oito reais e oitenta e cinco centavos).

 Através da decisão proferida às fls. 108/112, foi declarada a insolvência 

civil da Requerente.

 Foi expedido edital para convocação dos credores apresentarem as 

declarações de créditos acompanhados dos respectivos títulos (fls. 

115/118, 147/151, 176/178 e 186/187).

O Juízo da 4ª Vara Cível atendendo a pedido da parte, oficiou 

encaminhando cópia do título executivo que embasa a ação de execução 

nº 124/2001 e que figura como Credor Aldo Paesano Leite.

Foi certificado às fls. 171 o apensamento das habilitações de créditos nº 

401/2005-Credor Domingos Severo dos Santos, 399/2005 – Credor José 

Cecílio Sonaque, 402/2005 – Credor Evanildo Luiz da Silva, 400/2005 - 

credor Felisberto Cebalho Pouso e execuções nº 74/2005-Credor Aldo 

Paeano Leite, 13/2002 -E. D. Ribeiro Drogaria – ME, e 73/2001 – Sunao 

Miura & Filho Ltda.

Certidão atestando que o prazo do edital decorreu em 20/03/2006 (fls. 

216). Em síntese atesta que as habilitações de créditos nºs 399/05, 

400/05, 4014/05 e 402/05 foram tempestivas. Já as habilitações de nº 

170/06 e as apresentadas às fls. 193/194 e 204/205 não foram no prazo.

 Expedido edital para intimação dos Credores habilitados alegarem 

qualquer das matérias enumeradas no art. 768 do CPC (fls. 306/307 e 

310/311).

Durante a tramitação foi procedido o apensamento da ações ajuizadas em 

desfavor da Recuperanda (fls. 174) e das respectivas habilitações.

 Consta nos autos locação da sede Alexandre Borges – fls. 276/277, com 

juntada do contrato de locação às fls. 291/294, pelo prazo de doze meses 

– 10/11/2007 a 10/11/2008, com aluguel mensal de R$ 800,00 (oitocentos 

reais). Foi juntada comprovantes de pagamentos de depósitos às fls. 

296/297, 300, 304 e 325. Às fls. 327 foi noticiado abandonado pelo 

locatário, com dívidas de energia e quatro meses de alugueres.

 Nova proposta de locação apresentada às fls. 331/334 e deferido fls. 352 

pelo período de 10/01/2009 a 09/01/2012, com valor mensal de R$ 1200,00 

(um mil e duzentos reais) figurando como Locatária Ministério Efraim, 

sendo aprovado às fls. 352.

Prestação de contas apresentada às fls. 357/364 relativo aos meses de 

maio a agosto de 2009.

 O Administrador apresentou proposta de alienação da sede para a 

empresa Q. I. Centro Educacional (fls. 365/368), pelo valor de R$ 

240.000,00 reais.

Quadro Geral de Credores apresentado às fls. 393/400.

Consta notícia de composição de créditos de credores com a empresa Q. 

I. relativo aos credores Expedito Figueiredo de Souza (fls. 374/375), 

Felisberto Cebalho Pouso fls. 374, José Cecilio Sonaque – fls. 378, Ilma 

Antunes Magalhaes de Almeida fls. 379, Domingos Severo dos Santos – 

fls. 380, Evanildo Luiz da Silva – fls. 381, 65) A

 Às fls. 453/454 foi noticiado que a Igreja Ministério Internacional Efraim 

não vem pagando o aluguel desde fevereiro de 2013.

Petições pleiteando habilitação dos créditos: Aldo Paeano Leite - fls. 

583/596; Sunão Miura & Filhos Ltda (fls. 597/625).

Designada audiência de tentativa de conciliação com a juntada da ata às 

fls. 627/630.

Petição apresentada pelo Município de Caceres informando o débito da 

Insolvente (fls. 653/657).

D. M. BRITO –EPP solicitou a habilitação de crédito (fls. 658/663). Da 

mesma forma a empresa MARIANA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA – 

EPP – O BOTICÁRIO (fls. 664/684), J. K. CALÇADOS LTDA (MARIA 

MARIA) fls. 685/673.

Pedido de juntada de petição noticiando figurar como Credor: JOSÉ LUIZ 

LUCATELLI – fls. 674/677, DISMOBRÁS IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A – fls. 680/682, ALVASIR FERREIRA 

DE ALENCAR – fls. 683/692.

Determinada a alienação dos imóveis da Insolvente (fls. 694/695).

Foi apresentado embargos declaratórios pelo administrador para impedir a 

venda do imóvel e o reconhecimento de prescrição da quase totalidade 

dos créditos apontados na petição inicial.

Pedido apresentado pelo Administrador para doação da sede da 

Insolvente para a UNEMAT (fls. 713/742).

É o sucinto relato.

Como descrito, cuida-se de ação de insolvência tramitando há vários 

anos, existindo inúmeras pendências processuais para serem sanadas 

para ultimação do processo.

Percebe-se ainda do relatado que foram expedidos editais, certificado os 

credores que procederam a habilitação de seus créditos, apresentado 

quadro geral de credores e superveniente petições com pedido de 

habilitação, indicação da qualidade de credores, etc. Necessária ainda a 

análise acerca de várias ocorrências relacionadas à administração do 

patrimônio, noticia de cessão de crédito, critério de atualização da dívida, 

etc ...

Cabe ainda mencionar que desde o ajuizamento da ação foram editados 

novos diplomas legais, tais: Lei 11.101/2005 e o novo Código de Processo 

Civil. A ação foi ajuizada sob a égide do CPC/73 quando estava em vigor a 

Lei 7.661/45.

O novo Código de Processo Civil em seu art. 1052 manteve a 

normatização do procedimento previsto no diploma revogado.

Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor 

insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem 

reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Exposta tal circunstância apenas para registro, e eventual discussão 

posterior, passo a análise da situação dos credores.

Quando do ajuizamento da ação, na petição inicial a Insolvente apontou 

como sendo devedora das seguintes pessoas: Evanildo Luiz da Silva, 

Domingos Severo dos Santos; José Cecílio Sonaque; Felisberto Cebalho 

Pouso; Expedito Figueiredo de Souza; Drogaria Renata; Odonto Equipe; 

Maria Maria; A Nova Feira; Confecções Ele e Ela; Gullas; Diferent; Livraria 

Liliana; Palácio das Tintas; Láqua Di Fiori; Alencar Bicicletas; Casa São 

Paulo; O Boticário; Confecções ABC; Marista Auto Elétrica; City Lar; La 

Violetera; Cegonha Confecções; Auto Elétrica Samurai; Regata Calçados; 

Clínica de Olhos Dr. Masato Nakahara; Jô Presentes; O Pescadô; Criativa 

Modas; Posto Carretão; Socorrito; Farmacel; Danilo Sorvetes; Farmácia 

Natureza; Laboratório Dr. Mota; Cáceres Tur; Dra. Eloísa Miura; Mercado 

Martins; Supermercado Dualdo; Supermercado Bom Peso; Mercearia Cruz; 

Ilma; João Batista Amaro; José Henrique de Barros; Luiz Nunes de 

Alcântara; Márcio Ramão Cândido Silva; Antônio da Silva; Arnaldo Alfredo 

Ramos; Estevão Francisco Arruda; Sandoval Almeida Camilo; João 

Costaldi; Ministério da Fazenda – Receita Federal – PIS; Prefeitura 

Municipal de Cáceres-IPTU; Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

Caixa Econômica Federal – FGTS; Fátima Evanilda Pereira – Tec Contábil; 

José Luiz Lucatelli – Engenheiro; Supermercado Miura; Supermercado 

Juba; Drogamil; Sérgio F. Ladeia; Saul Silva e Henrique Pinto Vieira,

Durante o prazo estipulado nos editais publicados, alguns credores 

procederam a habilitação de seus créditos, execuções que estavam em 

andamento foram redistribuídas para este juízo, com o respectivo 

apensamento, petições de habilitação foram apresentadas posteriormente.

Consta ainda quadro geral de credores apresentado às fls. 393/396, 

constando:

Créditos derivados da legislação do trabalho:

- Evanildo Luiz da Silva

- Domingos Severo dos Santos

- Cecilio Sonaque

 - Felisberto Cebalho Pouso

- Expedito Figueiredo de Souza

Créditos Tributários

- Receita Federal

- INSS

- Caixa Econômica Federal

Créditos Quirografários

 - Expedito de Souza Figueiredo

- Ilma Antunes Magalhaes de Almeida

Inobstante tenha sido apresentado o quadro geral, além dos pedidos de 

habilitações posteriores não tenham sido apreciados, observo desde já 
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que o trabalho apresentado apresenta equívocos graves, tais: habilitação 

da mesma pessoa para figurar como credor em duplicidade em categorias 

diversas, desconsiderou o Município de Caceres na condição de credor 

privilegiado e não atentou se as habilitações apresentas foram 

tempestivas ou não.

Reforçando às ressalvas, anoto que o credor Expedito de Souza 

Figueiredo figurando apenas com um titulo foi apontado como sendo 

credor em duas categorias, com valores diversos. Foi ainda apontado 

como foi habilitada a credora Ilma Antunes Magalhaes de Almeida quando 

no autuado da habilitação em apenso sob nº 57722 foi certificado a 

intempestividade de seu pedido. Destaco ainda que no autuado nº 54440 

consta que a habilitação de Expedito é intempestiva.

 Outra gravíssima irregularidade no quadro apresentado, a pessoa 

nomeada faz referência e utiliza a proposta de venda da sede pelo 

administrador para liquidação dos credores trabalhistas, englobando do 

administrador, e utiliza mesmo valor sem prova nos autos para liquidar 

outro suposto crédito do administrador, e desconsidera todos os demais 

credores, como se não existissem.

 A princípio, figura como credores habilitados tempestivamente apenas os 

decorrentes dos créditos trabalhistas.

Frente a tais pendências e ponderações que serão objeto de 

consideração nesta decisão e em decisões posteriores, o quadro 

apresentado não deve, por ora, ser homologado, e somente após a 

análise de todas as pendências processuais é que deve ser refeito, com 

posterior liquidação dos credores.

É destacar que existe questionamento apresentado pelos Credores que 

ajuizaram ação de execução anteriormente a distribuição do pedido de 

insolvência acerca da necessidade ou não de apresentarem habilitação 

formal.

No que tange a definição dos credores que de fato participação do rateio, 

faz-se necessário a resolução de pendências e análise de pedidos 

apresentados.

Para tanto sob tal questão, determino:

1 – desentranhamento da petição de fls. 583/596 apresentada por Aldo 

Paeano Leite e respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto 

ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, no prazo 

de dez dias.

 1.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE 

para manifestarem, no prazo de cinco dias;

1.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo.

 2 – desentranhamento da petição de fls. 597/625 apresentada por Sunão 

Miura & Filhos Ltda e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, no 

prazo de dez dias.

 2.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE 

para manifestarem, no prazo de cinco dias;

2.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo.

3 – desentranhamento da petição de fls. 664/684 apresentada por Mariana 

Artigos de Perfumaria Ltda – EPP (O Boticário) e respectiva autuação 

como habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento 

que entender pertinente, especialmente apresentar o título executivo, no 

prazo de dez dias.

 3.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE 

para manifestarem, no prazo de cinco dias;

3.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo.

4 – desentranhamento da petição de fls. 685/673 apresentada por J. K. 

Calçados Ltda – EPP e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias.

 4.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE 

para manifestarem, no prazo de cinco dias;

4.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo.

5 – desentranhamento da petição de fls. 674/677 apresentada por Jose 

Luiz Lucatelli e respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto 

ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias.

 5.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE 

para manifestarem, no prazo de cinco dias;

5.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo.

6 – desentranhamento da petição de fls. 680/682 apresentada por 

Dismobras Imp. Exp. E Distribuidora de Móveis e Eletrodomésticos S/A e 

respectiva autuação como habilitação de crédito. Faculto ao interessado 

proceder o aditamento que entender pertinente, especialmente apresentar 

o título executivo, no prazo de dez dias.

 6.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE 

para manifestarem, no prazo de cinco dias;

6.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo.

7 – desentranhamento da petição de fls. 683/692 apresentada por Alvasir 

Ferreira de Alencar e respectiva autuação como habilitação de crédito. 

Faculto ao interessado proceder o aditamento que entender pertinente, 

especialmente apresentar o título executivo, no prazo de dez dias.

 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE 

para manifestarem, no prazo de cinco dias;

7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo.

8 – a extração de cópia das fls. 117/120 e 115/116 dos autos de 

execução em apenso sob código nº 9724 e e respectiva autuação como 

habilitação de crédito. Faculto ao interessado proceder o aditamento que 

entender pertinente, no prazo de dez dias.

 7.1 – Em seguida, intimem a Insolvente e demais Credores, via edital/DJE 

para manifestarem, no prazo de cinco dias;

7.2 - Sucessivamente, intime-se o Administrador e Ministério Público para 

manifestação, no mesmo prazo

Anoto que após o processamento de tais incidentes, será decisão 

proferida sobre a possiblidade ou não de habilitação, e sendo deferida, 

qual a natureza: tempestiva e/ou retardatária.

 No mesmo prazo estipulado, fica facultada a cada interessado e Ministério 

Público defender e abordar quais os encargos incidem sobre o crédito.

 Desde já ressalta-se que a fundamentação de qualquer pedido de 

habilitação deve estar embasada em título executivo, judicial ou 

extrajudicial, considerando que a presente tratando-se de procedimento 

executivo, subordina-se, aos pressupostos ou requisitos a toda e 

qualquer execução ação.

Paralelo ao cumprimento das deliberações, desde já faculto a todos os 

Credores, Insolvente, Administrador e Ministério Público manifestarem 

acerca da pertinência de aguardar o processamento integral dos prazos 

antes descritos e/ou da possibilidade da imediata definição do quadro 

geral de credores, no prazo de 15 dias.

 Da alegada prescrição e extinção do processo

Após a determinação de alienação dos bens da Insolvente, o 

Administrador na petição de fls. 696/697 postulou a decretação da 

prescrição dos demais títulos, a extinção da insolvência por conta da 

liquidação de seu crédito e dos trabalhistas. De igual forma reiterou o 

pedido às fls. 701/702.

Como dito antes, o quadro geral de credores não foi homologado e estará 

pendente a definição de várias questões para sua efetiva chancela.

De forma prejudicial a homologação do quadro geral, e propriamente o 

prosseguimento destes autos, foi alegada prescrição da quase totalidade 

dos créditos e formulado pedido de extinção da insolvência.

A presente ação foi ajuizada em 2004 com descrição de inúmeros créditos 

contraídos com prazo não muito distante, inclusive parte deles já objeto de 

ação de execução em andamento.

Concorrem no rateio todos os credores providos de título com força 

executiva que procederam a habilitação de seu credito no prazo legal, com 

possibilidade de participar do rateio os retardatários.

A alegação de prescrição não merece acolhimento. Com efeito, dispõe o 

art. 777 do CPC/73:

Art. 777. A prescrição das obrigações, interrompida com a instauração do 

concurso universal de credores, recomeça a correr no dia em que passar 

em julgado a sentença que encerrar o processo de insolvência.

Art. 778. Consideram-se extintas todas as obrigações do devedor, 

decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do encerramento 

do processo de insolvência.

Na petição objeto dos embargos de declaração e posterior pedido 

reiterado, a alegação foi genérica e destituída de qualquer ponderação 

específica e fática do alegado. Ademais, com a instauração do concurso 

universal, além de implicar na interrupção do prazo já escoado, acarreta a 

suspensão do prazo prescricional até o dia anterior ao transito em julgado 
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da sentença que encerrar o processo de insolvência, e somente 

retomando e por coincidência, na mesma data da coisa julgada.

Portanto, tendo os prazos sido interrompidos, e estando inclusive 

suspensos, é de indeferir o pleito de prescrição, destacando que poderá 

assim ser reconhecido, desde que demonstrada a sua ocorrência no caso 

específico e em concreto.

Não tendo ocorrido a prescrição, inclusive prazo para habilitação na 

modalidade retardatária e a liquidação das obrigações, é totalmente 

infundado o pedido de extinção do processo.

Da necessidade de imediata alienação do bem

O Código de Processo Civil não estipula o momento certo da alienação, 

cuja escolha, em cada caso concreto, poderá inclusive ser implementada 

desde a arrecadação dos bens.

Como será destacado abaixo na presente decisão, os quatorze anos de 

tramitação não trouxe qualquer utilidade em benefício dos credores. Pelo 

contrário, só prejuízos. Ademais, a Insolvente teve seu encerramento 

legal, e sequer é possível identificar neste somente quem seria o titular de 

eventual saldo remanescente.

Frente aos inúmeros prejuízos acarretados à massa, é de se manter a 

decisão que determinou a alienação judicial do imóvel da Insolvente. Em 

aditamento ao despacho anterior e atento ao princípio da economia para o 

fim de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência de 

informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente 

(c.c art. 882, §1° do CPC).

 Para tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas de CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013 (art. 880 c.c art. 

881, §1°, ambos do CPC).

O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas necessárias para a ampla 

divulgação do leilão (art. 887/CPC).

Fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que o(s) leiloeiro(s) 

proceda(m) com a alienação judicial do bem.

Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas obrigações, elencadas no 

art. 884 do CPC, quais sejam:

I - publicar o edital, anunciando a alienação;

II - realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo 

juiz;

III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;

IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto 

da alienação;

V - prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.

Para fins do art. 885/CPC, fixo como preço mínimo da arrematação a 

importância correspondente a 80% do valor da avaliação, cujo lance, se 

contemplado, deverá ser depositado numa única parcela e de imediato 

pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 892/CPC).

A ordem de entrega do bem será expedida desde logo seja demonstrado o 

pagamento do lance ofertado, bem como a comissão do leiloeiro, a qual 

fixo no importe de 2 % do valor da arrematação (Art. 884, parágrafo único 

do CPC).

A Insolvente e demais Credores deverá ser intimado do leilão por meio do 

seu advogado, mediante a publicação deste no Diário da Justiça Eletrônico 

(art. 889, parágrafo único do CPC). Em relação ao Ministério Público, a 

intimação deve ser pessoal.

Sendo estas as disposições à serem destacadas, sem prejuízo das 

demais disposições processuais previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, 

INTIME-SE O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as medidas 

necessárias ao seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos seus 

requisitos (arts. 886 e 887, ambos do CPC).

 Da administração

Outro aspecto que merece pronta análise e definição diz respeito a 

administração do patrimônio da Insolvente.

Quando da declaração de Insolvência foi nomeado como Administrador o 

Dr Expedito de Souza Figueiredo.

No caso em análise, a atuação do Administrador nomeado destoa da 

necessidade e comprometimento necessário para gerir a administração do 

patrimônio, senão vejamos.

O acervo de bens imóveis, no caso, dois existentes da Insolvente esta 

descrito no auto de fls. 90/91, com área total de 1486,30 m² com 

localização em área nobre da cidade. Descrever salão comercial

A inicial foi ajuizada em 2004, não existindo uma prestação de contas 

regular, e os fatos que serão descritos, demonstram que a remoção 

imediata do administrador é medida que se impõe.

Desde a declaração da Insolvência até a apresentação da proposta de 

exploração comercial de fls. 276/277, isto em outubro de 2007, já havia 

decorrido mais de três anos sem qualquer informação sobre a destinação 

do imóvel, existindo uma lacuna no feito sobre período.

A proposta de aluguel apresentada por Alexandre Borges foi aprovada 

através do despacho de fls. 288, com expressa determinação para que os 

alugueres fossem depositados em conta vinculada ao juízo. A relação 

contratual foi formalizada para perdurar entre o período de 10/11/2007 até 

o dia 10/11/2008 pelo valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo 

efetuado depósito às fls. 297, 300, 304 e 325, o último no mês de junho de 

2008.

Somente no mês de outubro de 2008 veio a comunicação do abandono o 

imóvel pelo locatário, com alugueres atrasados, débito de conta de energia 

acumulada no valor de R$ 1200,00 reais já suspenso, e de igual forma, o 

fornecimento de água. Além de tais débitos foi noticiado depredação do 

imóvel (fls. 327/328), porém, até a presente data, embora decorridos 

quase dez anos não consta que foi adotada qualquer providência legal 

para compelir o locatário custear os danos acarretados à massa.

Ato seguinte foi apresentada proposta de aluguel do imóvel para a Igreja 

Ministério Internacional Efraim em 24/10/2008, com proposta de pagamento 

de R$ 1200,00 de aluguel, pelo prazo de sessenta meses a contar de 01 

de janeiro de 2009 (fls. 333/342), o que deferido através do despacho de 

fls. 352, em 27/11/2008.

Nova prestação de contas fazendo referência entre os meses de maio a 

agosto de 2009 (fls. 357/364). Depois disso, nada mais foi explicado.

 Além da ausência de prestação regular de contas, o Administrador de 

forma temerária propôs pagar antecipadamente e forma privilegiada a 

empresa Q. I. Centro Educacional Ltda, então cessionária dos créditos 

trabalhistas, com a entrega do edifício sede da Insolvente pela quantia de 

R$ 240.000,00 reais, para liquidação de todas as dívidas, mediante o 

pagamento em oito parcelas de R$ 25.000,00 reais (fls. 365/368).

Sobreveio ainda outra atuação do administrador noticiando a transação de 

seu crédito com a empresa Q. I. Centro Educacional Ltda, esta já se 

apresentando na condição de proprietária dos bens da Insolvente (fls. 

372/373). Em tal transação ilegal a referida QI estaria efetuando a compra 

do credito do administrador no valor original de R$ 40.000,00 reais, com o 

repasse de 30 % do crédito em 48 parcelas, proveniente do aluguel da 

sede da Insolvente com a Igreja Evangélica; 35 % com a entrega de um 

veículo S10 e os 35 % restantes com a compensação de mensalidades 

escolares e apostilas (fls. 374/375).

Sobre tal transação cabe ponderar que tal suposto crédito é objeto do 

pedido de habilitação em apenso com código nº 54990, com protocolo de 

08/05/2006, Em tal pedido existe certidão de tratar-se de pedido 

intempestivo e que, em tese, figurará como na classe dos retardatários.

Já na petição de fls. 453/454 vem informar que a igreja, então locatária, 

não vem efetuando o pagamento do aluguel da sede desde fevereiro de 

2013 e diz ainda:

“... Contudo, para não alterar o contrato realizado entre o QI – Centro 

Educacional e o credor EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, em razão 

daquele estabelecimento de ensino ter assumido, contratualmente, o valor 

de R$ 57.600,00, em favor da massa insolvente, corresponde a 48 

(quarenta e oito) meses de aluguel no valor mensal de R$ 1.200,00 (hum 

mil e duzentos reais), o que corresponde à garantia de 42,68 % do credito 

que aquela Instituição Escolar possui junto a UBSSC, requer que:

1 - As parcelas vencidas e vincendas e não pagas referentes ao contrato 

de locação da Sede a UBSSC pela IGREJA MINISTERIAL INTERNACIONAL 

EFRAIM (contrato constante dos autos) sejam creditadas em favor de 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, junto à massa insolvente da UBBSSC, 

haja vista que este vinha recebendo os alugueis como pagamento de seu 

crédito, deixando de recebe-lo com a inadimplência da Instituição religiosa.

 Visando assim, dar continuidade ao integral cumprimento do acordo 

firmado pelo QI – Centro Educacional, que assumiu o débito de até 48 

(quarenta e oito) parcelas dos alugueis a ser pagos pela Igreja quando da 

compra do crédito quirografário de EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

junto a UBSSC (contrato e habilitação constante dos autos);

2 - Todavia, faz-se necessário que a IGREJA MINISTÉRIO INTERNACIONAL 

EFRAIM permaneça no imóvel, exercendo seu trabalho e fazendo a 

manutenção do imóvel, pelos menos até que se completou os 48 (quarenta 
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e oito) meses de alugueis assumidos pelo Q. I. – Centro Educacional, ou 

mesmo, até a adjudicação do imóvel por aquela Escoa de Educação 

Básica...”.

Tal manifestação revela fato gravíssimo, com a expressa confissão de 

total descaso com a administração dos bens da Insolvente, além da 

apropriação indébita de alugueres fruto do contrato de locação com a 

Igreja.

Até aqui embora já decorreram mais de quatro anos do contrato sem 

qualquer prestação de contas e esclarecimentos sobre o destino do 

dinheiro do aluguel. Além do dinheiro desaparecer com grave prejuízo à 

massa, revela intenção de continuar o contrato para possibilitar o total 

reembolso de suposto crédito do administrador e sua aliada, no caso, a 

empresa Q.I.

 Digo sem prestação de contas, pois tal petição revela confissão que a 

empresa QI, na condição de cessionária e quitadora de dívidas da 

Insolvente, estaria liquidando na verdade o suposto crédito do 

administrador com o recebimento do aluguel da Igreja. Em tal condição a 

cessionária estaria atuando como sendo proprietária do imóvel e dando a 

destinação que bem e a seu bel prazer. Tal comportamento tem 

adequação no Código Penal e merece rigorosa apuração. Além disso, os 

supostos pagamentos realizados pela locatária não têm qualquer 

fundamento legal, o que poderá ser demanda para repor a massa a 

totalidade dos valores.

 Este juízo já identificando toda irregularidades cometidas e visando 

acabar por completo o locupletamento indevido, determinou a alienação do 

imóvel, com atuação embaraçosa pelo administrador na petição de fls. 

696/697 em que postulou a decretação da prescrição dos demais títulos, a 

extinção da insolvência por conta da liquidação de seu crédito e dos 

trabalhistas. De igual forma reiterou o pedido às fls. 701/702

Por último e sem qualquer fundamento legal, inclusive moral, acaba na 

petição de fls. 713/743 a proposição de doação do patrimônio da 

Insolvente para a UNEMAT, como se proprietário fosse, desconsiderando 

o direito dos credores.

Cabe destacar que a função do administrador consiste em conservar e 

administrar com diligencia os bens da massa, procurando que produzam 

as rendas, frutos ou produtos habituais, até que chegue o momento da 

alienação forçada. Exerce o administrador uma função pública, de 

natureza processual, agindo como auxiliar do juízo que atua no interesse 

geral dos credores comunas, porém sem qualquer liberdade de 

deliberação, pois seu encargo é exercido sobre a direção e 

superintendência judicial.

O comportamento do administrador nomeado destoa completamente dos 

deveres que se espera daquele que teve a confiança de auxiliar os 

trabalhos da Justiça.

O relato dos gravíssimos fatos processuais descritos revela que nos 

quase quatorze anos de tramitação da ação praticamente quase a 

totalidade do período não existe regular prestação de contas. O que é 

mais grave, o próprio administrador ao arrepio da lei apresentou proposta 

de venda dos bens para terceiros, não demonstra claramente a 

destinação dos frutos do estabelecimento, e acaba confessando estar, 

em tese, apropriando dos valores para satisfazer interesse próprio, 

diga-se de passagem, de supostos créditos sequer aprovados nos autos.

 Portanto, ante os relatos e ponderações externadas, revogo a nomeação 

e decido pela imediata remoção do Dr Expedito Figueiredo de Souza da 

condição de administrador judicial, por conta dos atos praticados em 

detrimento dos interesses da massa e dos credores, nos termos do arts. 

30, § 2.º, e 31 da Lei 11.101/2005.

Em substituição, e nos termos do art. 761, inciso I do CPC/73, nomeio o Dr 

Claudio Palmas Dias, Advogado que representa parcela considerável dos 

créditos de Credores descritos no pedido inicial, para atuar nos demais 

atos. Lavre-se termo de compromisso de desempenhar bem e fielmente o 

cargo (art. 764 do CPC/73).

Deixo para definir sobre o valor dos honorários, inclusive do então 

administrador destituído, por ocasião da liquidação das obrigações, este 

inclusive precedido de prévia análise da justificativa a ser apresentada 

para analisar sua prestação de contas.

 Intime o Administrador nomeado para ciência da nomeação, acompanhar 

todos os atos do processo e cumprir o munus (art. 766 do CPC/73)

Intime o Administrador removido.

 DEMAIS PROVIDÊNCIAS

Extraia cópia da seguintes folhas: 03/09, 108/112, 121, 276/277, 275/276, 

288, 292/294, 296/298, 299/300, 303/304, 325, 327/342, 352 e 357/364 e 

autue como prestação de contas. Em tal autuado, intime o Dr Expedito 

Figueiredo de Souza para prestar propriamente conta de sua 

administração, com descrição pormenorizada, especialmente da 

destinação dada aos alugueres, no prazo de dez dias. Em caso de ter 

recebido, deverá no mesmo prazo, proceder à restituição aos autos. Com 

a juntada da prestação de contas, intime o novo Administrador e demais 

Credores, via DJE para manifestarem no mesmo prazo. Após, abra-se 

vistas ao Ministério Público para manifestação, e por fim, retorne concluso 

para julgamento.

 Dada a pluralidade de interessados com prazo comum para manifestação, 

inclusive do cumprimento de atos pela escrivania, determino que seja 

procedida a digitalização completa destes autos, inclusive dos apensos, 

devendo repassar a todo e qualquer interessado que solicitar.

Advirto a escrivania que salvo a concessão de carga ao Administrador e 

Ministério Público, fica terminantemente vedada a carga para qualquer 

parte, enquanto não esgotado prazo comum para manifestação dos 

credores interessados.

 Como diligência do Juízo, determino a imediata expedição de MANDADO 

DE CONSTATAÇÃO, com descrição pormenizada da atual situação do 

imóvel. Tal medida visa inclusive descrever a situação do imóvel cuja 

responsabilidade ficará a cargo do novo administrador.

Determino ainda a expedição de mandado para intimação do atual locatário 

para que no prazo de cinco dias proceda o depósito em conta vinculada 

ao juízo de todos os meses de alugueres, desde a data do início do 

contrato, até a presente data. Acaso não demonstre o depósito, 

EXPEÇA-SE IMEDIATO MANDADO DE DESPEJO e retorne concluso para 

adoção de outras medidas pertinentes para recuperação do ativo da 

Insolvente, inclusive bloqueio de contas, etc ... Nesse caso, deverá o 

Administrador proceder todas as medidas legais pertinentes para 

resguardo dos interesses da Insolvente e os credores/massa.

Providencie a extração de cópia da petição de fls. 652 e juntada nos autos 

em apenso com código nº 11530.

Como os processos permaneceram no gabinete, com a publicação deste 

no DJE, fica reaberto o prazo concedido para manifestação de todos os 

interessados nos autuados em apenso.

Proceda a escrivania a habilitação de todos os Advogados que peticionam 

na defesa do interesse dos credores para intimação de todos os atos aqui 

praticados (fls. 380/387, 408, 583/620, 633/634, 665, 687, 675 e 684). 

Inclua a terceira Q. I. Centro Educacional Ltda na qualidade de terceira 

interessada (fls. 407/408.

Expeça-se ainda edital para intimação de terceiros interessados do interior 

teor desta decisão no DJE.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164653 Nr: 1784-26.2014.811.0006

 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: MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA, A.C.S., 

MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CORREA E CIA LTDA, ESPÓLIO DE 

BENEDITO APARECIDO ANDRADE, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15.249-A

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da proposta de honorários no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), devendo efetuar o depósito em conta vinculada ao juízo, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132247 Nr: 988-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, DIOBALDO 

FERREIRA GOMES, LOURENÇO FERREIRA GOMES, ORIVALDO FERREIRA 

GOMES, NAIR FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684 A

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do despacho que segue transcrito...Vistos, etc.

Intime-se o devedor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na 

pessoa de seu Advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim de que este 

efetue o pagamento remanescente da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma prevista do art. 523 do CPC.

Acaso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o 

montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1° do CPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).

Por fim, anoto ser desnecessário o acolhimento do item c contido no 

requerimento de fls. 335/337, uma vez que por força na sentença 

proferida nas fls. 304 o processo já foi extinto em relação ao réu BV 

FINANCEIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166668 Nr: 3586-59.2014.811.0006

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 INTIMAÇÃO da parte Impugnada , na pessoa de seu advogado, para , 

manifestar sobre os embargos de eclaração, no prazo de cinco dias, na 

forma do que dispõe o art. 1.023, §2° do Código de Processo Civil.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003853-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PATRICIA HOLANDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos, etc. Cuida-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por 

ANNA PATRÍCIA HOLANDA SOARES, enfermeira, contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, no qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade e 

seus reflexos. Documentos que instruem a inicial. Despacho inicial. 

Devidamente citado, o Município não apresentou resposta, sendo 

decretada sua revelia sem aplicar-lhe os efeitos. Determinação de 

confecção de prova pericial. Manifestação do ente público. Laudo pericial 

acostado ao feito. Intimação das partes sem impugnação. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. O feito 

encontra-se apto para sentença. Trata-se de Reclamação Trabalhista, na 

qual pretende a autora o pagamento do adicional de insalubridade pela 

municipalidade. É o caso de procedência dos pedidos. Norma de eficácia 

limitada, o direito ao adicional de remuneração às atividades insalubres 

está previsto expressamente no art. 7º, XXIII, da Constituição da República 

de 1988, a qual, por possuir aplicabilidade mediata, indireta e reduzida, 

necessita de lei infraconstitucional que discipline, regulamente e integre os 

interesses visados. Nessa perspectiva, a Lei Municipal Complementar n.º 

94/2011 reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos 

em que a atividade exponha o servidor a risco, in verbis: “Art. 166. Os 

servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente 

com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um 

adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A 

eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção 

de medias que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos 

limites de tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração 

Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao 

servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de 

tolerância. §2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima 

dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as 

normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Desse 

modo, em interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir 

que, na ausência de legislação local específica, há o preenchimento da 

respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de 

Trabalho e Emprego que dissertem sobre o tema. As atividades de 

serviços gerais que fazem jus ao adicional de insalubridade foram 

definidas pelo Ministério do Trabalho por meio da NR 15, em especial no 

anexo 14: NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 15.2 O 

exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os 

subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...) 

ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) TRABALHOS E OPERAÇÕES EM CONTATO PERMANENTE 

COM PACIENTES, animais ou com material infecto-contagiante, em: - 

hospitais, serviços de emergência, enfermarias, AMBULATÓRIOS, postos 

de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da 

saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 

os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses 

pacientes, não previamente esterilizados); (...) Do laudo pericial de id 

11543183, resta caracterizada a configuração de insalubridade em grau 

médio, diante da exposição da parte autora a risco biológico, atividade 

contemplada pelas hipóteses elencadas pela Norma Reguladora nº 15 do 

Ministério do Trabalho e Emprego. Desse modo, concluindo o laudo como 

insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela 

autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres 

de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se 

reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte 

enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. De igual 

modo, o Município deve ser obrigado a fornecer os equipamentos de 

proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PEDRO II. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%). REALIZAÇÃO DO LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

partir da regra do art. 81 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Município de Pedro II-PI, o servidor municipal exposto a agentes insalubres 

faz jus ao adicional de insalubridade. Como bem delineado na sentença, 

resta incontroverso que, para a fixação do citado adicional, deve ser 

levado a cabo os critérios colocados pela NR n. 15 (Portaria n. 3.214/78), 

Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os 

graus máximo, médio e mínimo de insalubridade, integrando o art. 192 da 

CLT. 2. Assim, não apenas acertou o magistrado quando da aplicação da 

referida norma, como, também, quando da fixação em grau médio, qual 

seja, 20% (vinte por cento), lastreada no Laudo Técnico de Insalubridade 

realizado pelo Ministério Público do Trabalho no citado Município. 3. 

Recurso conhecido e improvido. (TJ-PI, AC 00000105120128180065 PI 

201300010050897, Primeira Câmara Especializada Cível, Rel. Des. 

Fernando Carvalho Mendes, julgado em 10/06/2014, publicado em 

18/06/2014). Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA 

PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as 

atividades habituais do servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao 
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adicional de insalubridade nos termos da legislação do ente federado a 

que se encontrar vinculado. 02. Não prevendo a lei a incorporação aos 

vencimentos do servidor, o adicional de insalubridade é devido enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O pagamento 

poderá ser suspenso, entre outras situações, quando comprovados o uso 

de equipamento de proteção individual e a sua eficácia para o resguardo 

da saúde do servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 

2012.011558-0 (Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). ISSO POSTO, 

e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE 

o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei 

Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Município de Cáceres 

-MT: I - pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre 

o vencimento base da servidora, enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde; II - fornecer os EPIs necessários (uniforme, 

máscaras e luvas) como medida de proteção individual; b) Os valores 

pretéritos, últimos cinco anos a partir do ajuizamento da ação, devem ser 

atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 

4.425/DF e 4.357/DF; c) Sem custas; d) Honorários advocatícios a serem 

arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15; e) Processo não sujeito ao 

reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; f) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 08 de fevereiro 

de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157511 Nr: 5263-61.2013.811.0006

 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: SUELI DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que o requerido Estado de Mato Grosso interpôs 

TEMPESTIVAMENTE o Recurso de Apelação às fls. 236/243, uma vez que 

foi intimado da sentença por meio de carga dos autos em 22/02/2018 (fls. 

235-v). Assim, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os 

autos INTIMANDO a parte autora, através de de seu advogado, para que 

apresente suas contrarrazões à Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157462 Nr: 5227-19.2013.811.0006

 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): FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN, PAULO 

ROMAS GODINHO, A.T.I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

157462 §!0k_¨

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 5227-19.2013.811.0006

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN e PAULO ROMAS 

GODINHO e A.T.I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA-EPP

NOTIFICANDO(S): Requerido(a): PAULO ROMAS GODINHO, CPF: 

00896550109, RG: 2068483-5 SSP MT Filiação: Delvito Marques Godinho e 

Armandina Alves Godinho, data de nascimento: 21/04/1990, brasileiro(a), 

natural de Juína-MT, solteiro(a), advogado, Endereço: LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO

FINALIDADE: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO da(s) pessoa(s) acima 

qualificada(s), para querendo, oferecer manifestação por escrito, 

podendo ela instruir com documentos e justificações, no prazo de 

15(quinze) dias, na forma do art. 17, §7° da Lei 8.429/92..

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade 

administrativa e ressarcimento ao erário proposta pelo Ministério Público, a 

fim de obter provimento jurisdicional que determine aos demandados a 

recomposição ao erário municipal do valor excedente pago pelo Município 

de Cáceres – MT, em razão de superfaturamento de uma impressora, 

objeto da licitação carta convite n. 39/2012, bem ainda que imponha aos 

mesmos a aplicação das demais sanções estabelecidas pela Lei Federal 

n. 8.429/1992.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Proceda-se à notificação do requerido 

Paulo Romas Godinho por edital. Não havendo resposta, nomeio da 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, conclusos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e 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, Tatiana Rodrigues 

Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei.

Cáceres - MT, 9 de março de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72705 Nr: 9975-07.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RUMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:4.126 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

72705 §!(<&¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9975-07.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: JURACI RUMEIRO

INTIMANDO(S): Executados(as): Juraci Rumeiro, Cpf: 20255160100, Rg: 

245.046-1 SSP MT Filiação: Neves Rumeiro, data de nascimento: 

30/09/1955, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, viuvo(a), do lar, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 381,47) e 

taxa (R$ 131,47) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94438 Nr: 9514-64.2009.811.0006

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANT'ANNA DE OLIVEIRA COSTA E CIA. LTDA 

- ME, IZABEL CRISTINA DA COSTA AMEDI, JORGE AUGUSTO AMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

94438 §!*MG¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9514-64.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: SANT'ANNA DE OLIVEIRA COSTA E CIA. LTDA - ME e 

IZABEL CRISTINA DA COSTA AMEDI e JORGE AUGUSTO AMEDI

INTIMANDO(S): Executados(as): Izabel Cristina da Costa Amedi, Cpf: 

03316875859 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: R: Barão do 

Rio Branco 182, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT

Executados(as): Jorge Augusto Amedi, Cpf: 84183039800, Rg: 7.380.901 

SSPSP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: R: 

Barão do Rio Branco Nº 182, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT

Executados(as): Sant'anna de Oliveira Costa e Cia. Ltda - Me, CNPJ: 

49678865000109, brasileiro(a), Endereço: Praça Barão do Rio Branco, 

182, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 376,85) e 

taxa (R$ 149,22) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154876 Nr: 2355-31.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.D. MENDES DA SILVA-ME, MARIA DIVINA 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

154876 §!0Qm¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2355-31.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: M.D. MENDES DA SILVA-ME e MARIA DIVINA MENDES 

DA SILVA

INTIMANDO(S): Executados(as): M.d. Mendes da Silva-me, CNPJ: 

37512266000123, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido

Executados(as): Maria Divina Mendes da Silva, Cpf: 42023319153 Filiação: 

, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 376,85) e 

taxa (R$ 128,27) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de março de 2018.

Karin Danielle carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130956 Nr: 9638-13.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KILZA GIUSTI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

130956 §!.*Y¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9638-13.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI

INTIMANDO(S): Executados(as): Kilza Giusti Galeski Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 376,85) e 

taxa (R$ 126,31) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005179-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES ANTERO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003824-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVANDO CABREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003671-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIRO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESP. DEV. BEM COMO PARA INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007311-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SEBA MARTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12148350, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004632-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GONCALVES TAMELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012578-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004359-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL1 (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12148401, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011166-72.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE MEDEIROS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA BERTAGLIA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITA KEZIA GOMES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003623-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ROSA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003623-98.2016.8.11.000 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 EDIMAR 

ROSA NOGUEIRA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que ao tentar comprar em um estabelecimento comercial foi 

informada que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo 

de crédito, por um débito oriundo do contrato 0218070643. Entretanto, 

desconhece tal débito, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

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. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012000-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012000-36.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JANETE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora 

alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais ter mantido 

relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a negativação 

no importe de R$ 97,95(noventa e sete reais e noventa e cinco centavos). 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação referida, bem como a condenação da requerida a reparar 

por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para 

a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. Registro que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permitem constatar que os registros dos dados da 

autora com referência as negativações em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante afirma desconhecer sua origem, pois não possuiria qualquer 

debito a ponto de justificar a restrição creditícia em apreço. A Reclamada 

em sede de contestação aduziu a regularidade da negativação, tendo em 

vista que a autora fora titular da linha de Linha:99810-7320, pois a 

requerente teria deixado em aberto faturas, para tanto juntou na sua peça 

de contestação, diversas imagens de seu sistema interno. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jusriprudencia: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 
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vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os 

contratos apresentadas. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. 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. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIA DA 

CONCEICAO ARAUJO em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S/A. Na forma 

da fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012116-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE LIMA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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 CÁCERES Numero do Processo: 

8012116-42.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROBSON DE LIMA SIMOES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no importe de R$ 63,12(sessenta e três reais e doze 

centavos).Sendo que o autor alega desconhecer sua origem, haja vista 

que afirma jamais ter contraído dívida ou que tivesse utilizado serviços do 

Banco reclamado a ponto de justificar a restrição em apreço. Ao final o 

requerente pugnou pelo provimento para a retirada de seus dados das 

listas de inadimplentes, bem como pela declaração de inexistência dos 

débitos em apreço, além da condenação da Requerida a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2 A 

Preliminar de Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, 

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. 3. . Superada a preliminar e por 

não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de Improcedência. Não há 

dúvida acerca da existência da restrição do nome do requerente junto ao 

órgão de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo 

extrato de restrição juntado na exordial, indicando a existência de débito 

do requerente em favor do banco requerido. Verifico ainda dos autos que 

a documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópia de documento pessoal de RG, procuração 

ad judicia, comprovante de residência e declarações. Já de outro tanto, a 

parte requerida trouxe o contrato, sendo o INSTRUMENTO PARTICULAR 

DE CONFISSÃO DE DIVIDA E OUTRAS AVENÇAS que apresenta 

assinaturas idênticas à disposta nos documentos pessoais do autor e na 

procuração de outorga de poderes ao seu patrono e no termo da 

audiência de conciliação, além do banco ainda ter apresentado extrato de 

dívida em nome do requerente que consorciado a comprovação material 

da contratação do serviço atesta a existência de relação jurídica a 

amparar o débito apontado no extrato de negativação colacionado na 

inicial. Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pelo Banco requerido, apresentando todos os dados 

pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora 

deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou (que não possui qualquer débito) fato que inexistiu. Acerca do 

ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu 

art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. Diante desse quadro fático o reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial o reclamante alega desconhecer o contrato 
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efetivado 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 pelo 

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. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por ROBSON DE LIMA SIMOES em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A.. Na forma da fundamentação supra, 

OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença.. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTE BRONEL DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011298-90.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MILTE BRONEL DOS PASSOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, ajuizada 

por MILTE BRONEL DOS PASSOS, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, objetivando compelir a parte requerida proceder a incorporação 

do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), 

resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV, com os devidos 

reflexos aos vencimentos e proventos da parte autora. Acerca da 

competência para processar e julgar as ações de cobrança de diferença 

de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a 

seguinte decisão, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE URV - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

- ART. 976 DO CPC - REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA 

CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À 

SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE ACOLHIDO - SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das 

decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que 

visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito 

que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para 

todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas. 

Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva 

repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e 

a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e 

fixadas a teses a serem debatidas devem ser suspensos as demandas 

que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT IncResDemRept 

85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado 

em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, considerando a 

decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na Seção de Direito 

Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560-2016, Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até julgamento do incidente 

supra. Importa dizer que a decisão objetiva assegurar a uniformidade das 

decisões judiciais, contemplando os princípios da isonomia e da segurança 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011446-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LEMES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011446-04.2016.8.11.0006 REQUERENTE: REGINA LEMES GOMES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que a autora alega desconhecer sua 

origem, haja visto que afirma jamais ter mantido relação contratual junto a 

reclamada que viesse a justificar a negativação no importe de R$ 

124,98(cento e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos). Pugnando 

ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como a condenação da requerida a reparar por 

Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. Registro que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permitem constatar que os registros dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

afirma desconhecer sua origem, pois não possuiria qualquer debito a 

ponto de justificar a restrição creditícia em apreço. A Reclamada em sede 

de contestação aduziu a regularidade da negativação, tendo em vista que 

a autora fora titular do pacote básico essencial DTV pelo contrato de nº 

021/08257685-9 de TV por assinatura no mesmo endereço que consta na 

petição inicial, pois a requerente teria deixado em aberto faturas, para 

tanto juntou na sua peça de contestação, diversas imagens de seu 

sistema interno e a Requerida apresentou histórico de pagamento 

realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 
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contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação via call 

center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a requerida 

comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos 

apresentadas. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. 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. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por REGINA LEMES 

GOMES em desfavor da EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Na 

forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor 

de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. 

Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8010714-23.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

MENDES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cuida-se de reclamação cível a qual a causa de pedir funda-se 

na alegação de negativação indevida dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que o requerente afirma desconhecer sua 

origem, tendo em vista que não possuiria contrato que explicitaria a 

importância que viesse a justificar a restrição no importe de 

R$1.653,30(hum mil e seiscentos e cinquenta e três reais e trinta 

centavos). Ao final o autor pugnou pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais, bem como pela declara de inexistência do 

débito referente ao contrato mencionado acima. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Compulsando os autos, verifica-se que 

o reclamado, apesar de ter sido devidamente citado no dia 21/06/2016 

conforme AR juntado no ID 2784479 não compareceu à audiência de 

conciliação, porem apresentou sua peça de contestação no prazo 

instituído. Desta forma, deve ser imposto os efeitos da REVELIA, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia do reclamado importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito a pretensão merece 

juízo de IMPROCEDÊNCIA. Verifica-se dos fatos narrados que o 

Reclamante afirma que foi surpreendido com a negativação de seus dados 

pela requerida, a qual afirma ser indevida, posto que afirma não possuir 

relação contratual no valor que viesse a justificar seu registro em apreço. 

Entretanto, o Requerente deixou de colacionar aos autos o necessário 

comprovante de restrição da suposta negativação. Sendo válido ainda 

ressaltar que o autor se manifestou pelo julgamento antecipado da lide em 

sede da audiência de conciliação, por assim abriu mão da produção de 

novas provas em audiência. Desta feita, não tendo o autor, aportado aos 

autos prova da existência de restrição em seus dados pela requerida nos 

órgãos de proteção ao crédito, temos que o demandante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito, porquanto o só fato de fazer alegações não 

garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto 

que seja carreado aos autos prova do que sustenta, conforme dispõe o 

art. 373, I do CPC/2015, não havendo por assim que se falar em 

indenização por danos morais. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. 

ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal 

ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se 

provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78)” (negrito nosso) DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial promovido por LUIZ FERNANDO DA SILVA 

MENDES em desfavor da BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 
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Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012110-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 CÁCERES Numero do Processo: 

8012110-35.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROSANGELA DA SILVA BISPO 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação cível 

manejada pela parte autora em desfavor da parte reclamada, pela 

alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por uma dívida que a autora alega desconhecer 

sua origem, posto que afirma jamais ter utilizado crédito fornecido pela 

reclamada, acreditando se tratar de uma fraude na utilização de seus 

dados pessoais a ponto de justificar a negativação em seu nome. 

Contudo, na audiência de conciliação do dia 07/12/2016 conforme o termo 

do ID 4444840 as partes compuseram acordo, solicitando a devida 

HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente extinção e o arquivamento 

do presente feito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, no caso entre a requerente ROSANGELA DA SILVA 

BISPO e a requerida CLARO S.A segundo consta termo de acordo no ID 

4444840 JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011299-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011299-75.2016.8.11.0006 REQUERENTE: RICARDO DE SOUZA 

BENEVIDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, 

ajuizada por RICARDO DE SOUZA BENEVIDES, em desfavor do MUNICÍPIO 

DE CÁCERES, objetivando compelir a parte requerida proceder a 

incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV, com os 

devidos reflexos aos vencimentos e proventos da parte autora. Acerca da 

competência para processar e julgar as ações de cobrança de diferença 

de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a 

seguinte decisão, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE URV - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

- ART. 976 DO CPC - REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA 

CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À 

SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE ACOLHIDO - SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das 

decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que 

visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito 

que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para 

todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas. 

Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva 

repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e 

a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e 

fixadas a teses a serem debatidas devem ser suspensos as demandas 

que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT IncResDemRept 

85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado 

em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, considerando a 

decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na Seção de Direito 

Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560-2016, Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até julgamento do incidente 

supra. Importa dizer que a decisão objetiva assegurar a uniformidade das 

decisões judiciais, contemplando os princípios da isonomia e da segurança 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011363-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011363-85.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, ajuizada 

por LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

objetivando compelir a parte requerida proceder a incorporação do 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), resultante 

da conversão de Cruzeiro Real para URV, com os devidos reflexos aos 

vencimentos e proventos da parte autora. Acerca da competência para 

processar e julgar as ações de cobrança de diferença de URV, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a seguinte decisão, 

vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 976 DO CPC - 

REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E 

RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE 

ACOLHIDO - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O 

JULGAMENTO DO INCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 
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vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT 

IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, 

considerando a decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na 

Seção de Direito Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 

85560-2016, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até 

julgamento do incidente supra. Importa dizer que a decisão objetiva 

assegurar a uniformidade das decisões judiciais, contemplando os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012107-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012107-80.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ALINE DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora 

alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais ter mantido 

relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a negativação 

no importe de R$ 166,36(cento e sessenta e seis reais e trinta e seis 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A requerida suscitou 

preliminar ausência de comprovante de endereço em nome da autora. 

Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de 

endereço em seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos 

elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se 

encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. 3. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pela autora conforme relatório de 

chamadas realizadas pelo numero de telefone da autora 65 99634-1931, 

no período de 23/12/2014 a 28/08/2015 juntado na contestação e algumas 

faturas mensais que foram quitadas pela autora ao longo do contrato, 

contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, 

que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da 

parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Impossível, portanto, pelas 

razões expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação 

posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos 

pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não 

foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão 

do ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu 

direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato 

assinado pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Conforme o entendimento 

jurisprudencial contratação via call center, gera contrato verbal entre as 

partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é devido, 

vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 
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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. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ALINE DA SILVA em desfavor da VIVO S.A. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011866-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CARDOSO PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011866-09.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SONIA REGINA CARDOSO 

PEDRACA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito por débitos no importe de R$ 301,24 (trezentos e um 

reais e vinte e quatro centavos) e R$ 461,95(quatrocentos e sessenta e 

um reais e noventa e cinco centavos) os quais afirma não possuir, haja 

vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para utilização de 

serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a restrição em 

apreço. Ao final a requerente pugnou pelo provimento para a retirada de 

seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela declaração de 

inexistência do débito, além de condenação da Requerida a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição 

do nome da requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto 

tal situação vem assentada pelo extrato de negativação juntado na 

exordial, indicando a existência de débitos da requerente em favor da 

requerida. Verifico dos autos que a documentação apresentada pela 

requerente se limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do 

documento pessoal de RG e procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a 

parte requerida trouxe o contrato – Termos de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contratos de Permanência por Beneficio, datados de 

13/05/2013com assinaturas idênticas à disposta no documento pessoal da 

autora e na procuração de outorga de poderes ao seu patrono. Contudo o 

contrato restou cancelado por inadimplência no valor exato da soma dos 

dois valores constante nas duas negativação existente no extrato do SPC 

encartado pela própria autora, que comprovam a legitimidade da cobrança 

e o lançamento do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. 

Ressaltando ainda que o documento apresentado quando das 

contratações foi o mesmo apresentado pela autora quando do ingresso da 

presente exordial que comprovam por assim a existência da relação 

jurídica a amparar o débito apontado. Referidos documentos se traduzem 

em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o autor 

afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, no 

entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir 

que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em 

referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos 

na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Diante desse quadro fático o reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial o reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado 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 pelo 

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. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por SONIA REGINA CARDOSO PEDRACA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 
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pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença.. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012112-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DIAS ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012112-05.2016.8.11.0006 REQUERENTE: FABIANA DIAS ANDRADE 

DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO TV PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de Reclamação cível manejada pela parte autora, pela alegação de 

inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, por dívida que a autora alega desconhecer sua origem, posto 

que afirma jamais ter utilizado crédito fornecido pelo reclamado, 

acreditando se tratar de uma fraude na utilização de seus dados pessoais 

a ponto de justificar aa negativações em seu nome. Contudo, no ID 

4343848 as partes compuseram acordo, solicitando a devida 

HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente extinção e o arquivamento 

do presente feito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, no caso entre FABIANA DIAS ANDRADE DOS SANTOS 

e o requerido CLARO TV segundo consta termo de acordo no ID 4343848 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011964-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DELUQUE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011964-91.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ALINE CRISTINA DELUQUE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida 

que a autora alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais 

ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a 

negativação no importe de R$ 206,20 (duzentos e seis reais e vinte 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A requerida suscitou 

preliminar ausência de comprovante de endereço em nome da autora. 

Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de 

endereço em seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos 

elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se 

encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. 3. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pela autora conforme relatório de 

chamadas realizadas pelo número de telefone da autora 65 99921-6866, 

no período de 01/10/2011 a 30/11/2015 juntado na contestação e algumas 

faturas mensais que foram quitadas pela autora ao longo do contrato, 

contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência do exato valor da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, 

que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da 

parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta 

da exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela 

parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 
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ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. 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. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALINE CRISTINA DELUQUE 

SOUZA em desfavor da VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, 

OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 Numero do Processo: 

8010587-85.2016.8.11.0006 REQUERENTE: THAIS GONCALVES 

REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora 

alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais ter mantido 

relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a negativação 

no importe de R$298,99( duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A requerida suscitou 

preliminar ausência de comprovante de endereço em nome da autora. 

Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de 

endereço em seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos 

elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se 

encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. 3. Superada a preliminar e 

por não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não 

as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo 

com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de 

direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de 

IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal fixo de número 65 3224-1487,contrato 

nº 5050100999 feito em 28/07/2014, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação, contudo o mesmo restou cancelado por 

inadimplência, em 26/08/2015, no valor exato da negativação existente no 

extrato do SPC encartado pela própria autora, que comprovam a 

legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 
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cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. 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. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por THAIS GONCALVES em 

desfavor da OI S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento 

minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade 

processual para litigar nos juizados especiais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010792-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FERNANDO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8010792-17.2016.8.11.0006 REQUERENTE: TEREZA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que a autora alega desconhecer sua origem, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$ 659,75(seiscentos e cinquenta 

e nove reais e setenta e cinco centavos). Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como a condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a 

suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A 

Preliminar de Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, 

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. 3. Superada a preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4.No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A Reclamada em sede de contestação aduziu a regularidade da 

negativação, tendo em vista que a autora adquiriu cartão de crédito, 

possuindo débitos pendentes, conforme telas sistêmicas em anexo a peça 

de contestação, e o contrato restou cancelado por inadimplência do exato 

valor da negativação existente no extrato do SPC encartado pela própria 

autora, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do 

nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Ocorre que o 

Requerido apresentou histórico de pagamento realizado pela parte autora 

por vários meses subsequentes, afastando quaisquer indícios de fraude 

na contratação. O Requerido demonstra nos autos a relação contratual 

entre as partes através de seu sistema, método probatório suficiente para 

ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica das provas 
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produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito 

indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. 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. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por TEREZA DE OLIVEIRA em 

desfavor do BANCO SANTANDER S.A. Na forma da fundamentação 

supra, OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010689-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI CHAVES DE BARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES - SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA S/A (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010689-10.2016.8.11.0006 Requerente: 

Neuzeli Chaves De Barro Requerido: Hermes - Sociedade Comercial e 

Importadora Hermes S.A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 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. Cumpre registrar que foi 

decretada, pelo MM. Juíz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

processo 0398439-14.2013.8.19.0001, a falência da Requerida no dia 

30.08.2016: Sentença: ..ISSO POSTO, CONVOLO A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL EM FALÊNCIA, com base no art. 73, IV, da Lei 11.101/2005, 

DECRETANDO hoje a QUEBRA da SOCIEDADE COMERCIAL E 

IMPORTADORA HERMES S.A, sociedade de capital fechado inscrita no 

CNPJ sob n.º 33.068.883/0001-20, estabelecida na Rua Victor Civita, n.º 

77, bloco I, sala 202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.775-044 

tendo como presidente GUSTAVO BACH, brasileiro, administrador de 

empresa, portador da Carteira de identidade n.º 10795907-4 IFP e CPF 

073.442.187-71, residente na Rua Carlos Gois, n.º 109, Apto. 301, Leblon, 

Rio de Janeiro, CEP 22.440-040 e da MERKUR EDITORA LTDA, sociedade 

limitada inscrita no CNPJ sob n.º 28.814.739/0001-56, com sede na 

estabelecida na Rua Victor Civita, n.º 77, bloco I, sala 202/parte, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.775-044, cujos sócios são: CLAUDIA BACH, 

brasileira, divorciada, comerciária, portadora da carteira de identidade n.º 

03412828-0 e do CPF n.º 874.752.607-63, residente na Rua Almirante 

Sadd. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 dispõe que: Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Dispõe ainda o art. 51, IV da supracitada 

Lei que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; Assim, atendendo-se os ditames legais, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Tal causa é de ordem pública e pode, a qualquer 

tempo, ser reconhecida pelo magistrado, até mesmo de ofício, pois pela 

mera dicção do artigo 51, observa-se que, existe uma norma impositiva, 

pois ali está descrito: Extingue-se o processo... devendo o magistrado 

assim proferir a decisão. Existem precedentes sobre o tema, senão 

vejamos (negritei): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AFORADA CONTRA 

EMPRESA COMERCIAL QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA NO 

CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI 

9099/85. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Cuidando-se a demandada de empresa comercial que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

o falido não poderá ser parte em processo que tramite perante o Juizado 

Especial. Extinção da ação decretada ex officio.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71000553099 RS , Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de 

Julgamento: 15/09/2004, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia). Não se aplica a disposição de 

continuidade da ação pelo fato da mesma ter sido ajuizada antes da 

quebra/decretação de falência, pois a Lei dos Juizados é clara ao impor a 

obrigatoriedade da extinção no presente caso, diferentemente do que 

ocorre na justiça comum, que não é o caso. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, IV e 8º da Lei 9.099/95, 

diante do aparecimento da causa impeditiva / extintiva. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011471-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUVALINA DE FATIMA AUGUSTINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011471-17.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NEUVALINA DE FATIMA 

AUGUSTINHO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 
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pedido de Tutela Específica ajuizada por NEUVALINA DE FÁTIMA 

AUGUSTINHO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, onde objetiva o fornecimento dos medicamentos: Olanzapina 10 

mg e Clonazepam 20mg, em razão do diagnóstico de esquizofrenia (CID 

F20) que acomete a autora. A tutela de urgência foi deferida (Id 2464901) 

É o que merece registro. Decido. No caso dos autos, verifica-se que no 

que concerne à assistência aos serviços públicos de saúde, não há que 

se olvidar que todos os entes federados são solidariamente responsáveis, 

inclusive o Estado de Mato Grosso, cuja obrigação já se encontra 

pacificada pelos Tribunais Superiores. Assim, nos termos dos artigos 196 

e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado e o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos 

cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e 

restabelecimento da saúde, de forma solidária. Ademais, o usuário dos 

serviços de saúde possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Inclusive, esse tema 

já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão 

Geral, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. 

LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015). Dessa forma, 

devidamente comprovada nos autos a indispensabilidade dos 

fornecimentos dos fármacos postulados na inicial, bem assim a 

incapacidade financeira da família em custear tal tratamento/medicamento, 

a procedência do pedido é medida que se impõe. Salienta-se que a 

reclamante, entretanto, deverá manter o fornecedor dos medicamentos 

atualizados quanto à necessidade da dispensação, procedendo conforme 

determina a Portaria 172/2010/GBSES, § 2°, III, artigo 3º, que estabelece: 

“Os pacientes em tratamento com medicamentos de uso contínuo deverão 

passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 03 (três) meses, para 

revisão da prescrição e apresentação de novo receituário, bem como de 

exames de acompanhamento da patologia no período de 06 (seis) em 06 

(seis) meses para continuidade no recebimento do medicamento”. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o 

fim de condenar definitivamente o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES a disponibilizarem os medicamentos: Olanzapina 

10 mg e Clonazepam 20mg, em quantidade e tempo necessário conforme 

prescrição médica atualizada a cada 03 (três) meses, e, via de 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, e, 

cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012076-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012076-60.2016.8.11.0006 REQUERENTE: EDSON DE SOUZA ORTIZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimado, vide sua intimação na pessoa de seu advogado, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. O decreto de 

extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimado. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

“QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS 

AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno o Autor ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012148-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYVID MAICON XAVIER DE SOUZA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012148-47.2016.8.11.0006 REQUERENTE: DHEYVID MAICON XAVIER DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 
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Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimado, vide sua intimação na pessoa 

de seu advogado, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno o Autor ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010722-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010722-97.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUZENIL PEREIRA NEVES 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a 

parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas 

dos órgãos de proteção ao crédito por débito ao qual a autora alega 

desconhecer sua origem, posto que afirma jamais ter contraído qualquer 

contrato de prestação de serviço junto ao Banco reclamado a ponto de 

justificar a negativação no importe de R$513,15(quinhentos e treze reais e 

quinze centavos). Ao final a requerente pugnou pelo provimento de 

retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela 

declaração de inexistência do débito que originou a restrição creditícia em 

apreço, além de ainda ter pugnado pela condenação do Banco Requerido 

a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Acolho o 

pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela demandada para 

passar a constar BANCO TRIANGULO S.A. Ao senhor gestor as 

providencias que se fizerem necessárias. 2. Ante a ausência de 

preliminares, passo a análise do mérito da presente por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição em nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débito da 

autora em favor do Banco requerido. Verifico ainda dos autos que a 

documentação apresentada pela reclamante se limitou a referido extrato 

de negativação, além de fotocopia dos documentos pessoais de 

Identificação civil (RG) e CPF, procuração “ad judicia”, comprovante de 

residência e declarações. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

contrato: Termo de adesão ao cartão de crédito e autorização de débito – 

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LT que apresenta assinatura idêntica à 

disposta nos documentos pessoais apresentando quando do ingresso da 

demanda e na procuração de outorga de poderes ao seu patrono nesta 

causa que comprovam por assim a existência de relação jurídica a 

amparar o débito apontado. Bem como o Banco ainda apresentou extrato 

de compras realizadas pela requerente e que apresentam débito pendente 

de pagamento. Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer 

as alegações trazidas pelo requerido, apresentando todos os dados 

pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora 

deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 
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que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. 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. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

iniciais feitos por LUZENIL PEREIRA NEVES em desfavor do BANCO 

TRIANGULO S/A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011836-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011836-71.2016.8.11.0006 REQUERENTE: TATIANE DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora 

alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais ter mantido 

relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a negativação 

no importe de R$193,92(cento e noventa e três reais e noventa e dois 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A requerida apresentou 

defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse processual de agir da 

parte reclamante a qual não merece guarida, haja vista que o art. 17 do 

Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, 

além da declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos 

de proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 65 9957-2083, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 
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exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. 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. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por TATIANE DE ARRUDA em 

desfavor da VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002774-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ALESSANDRA GARCIA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002774-29.2016.8.11.0006 REQUERENTE: KELLY ALESSANDRA GARCIA 

BARBARA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimado, vide sua 

intimação na pessoa de seu advogado, deixou de comparecer à 

solenidade. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação, inclusive juntando documentos que 

comprovam a contratação que geraram as dívidas em cobrança – ID 

8128800-, comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a 

legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a 

alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “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”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou não comparecem a audiência de conciliação 

logo após apresentação da contestação comprovando a relação jurídica 

entre requerente e requerida. No contexto dos autos, verifica-se que a 

parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, documentos esses 

devidamente assinados pela parte requerente demonstrando, assim, que a 

negativação é legítima. É a suma do essencial. O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimado. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao 

ingressar com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de 

indenização por danos morais, e após a apresentação da contestação, na 

qual a requerida comprova de forma inequívoca a origem do débito, silente 

restou, e ainda não compareceu à audiência de conciliação sem apontar 

sequer um motivo plausível. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do 

CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO 

a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 
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A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, 

ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do 

sistema de Justiça, com o fim de obter indenização indevida. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Na forma 

da fundamentação supra, OPINO pela condenação da reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. 

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLOTILDE DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003713-09.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

CLOTILDE DE SOUZA MATOS em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA, alegando que é titular do cartão de crédito Visa do Banco 

Bradesco, utilizado para pagar a mensalidade do plano de TV a cabo 

oferecido pela Requerida, no valor de R$ 33,28 (trinta e três Reais e vinte 

e oito centavos). Ocorre que ao receber a fatura do mês de julho/2016 

observou a cobrança de 07 parcelas repetidas, totalizando o valor de R$ 

232,96 (duzentos e trinta e dois Reais e noventa e seis centavos). Assim, 

contatou a Requerida em 10.07.2016, protocolo de atendimento 2016 

21190110096, solicitando o estorno das parcelas excedentes. Entretanto, 

a solicitação não foi encaminhada ao setor responsável, tendo a autora 

que realizar novo requerimento em 21.07.2016, protocolo de atendimento 

2016 21636711668. Ainda assim o valor não foi cancelado nem estornado, 

causando à autora prejuízos de ordem moral e material. 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 preliminar de ilegitimidade ativa, pois não localizou 

nenhum plano em nome da autora. Todavia, conforme e-mails e fatura 

juntados pela autora, tais descontos foram lançados no cartão de crédito 

de sua titularidade, demonstrando que esta utiliza o plano contratado, 

razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Em sua contestação, a 

Requerida alega que não houve falha na prestação de serviço, e que a 

presente ação é uma tentativa da autora de se eximir das 

responsabilidades de consumidora, pois utilizou os serviços prestados. No 

mais, traz fatos alheios aos autos e não impugna as alegações autorais, 

presumindo, pois, verdadeiras, corroborada pelos documentos acostados 

à inicial. Extrai-se da fatura de cartão de crédito anexada pela autora que 

houve lançamento de faturas excedentes no mês de julho/2016. Por sua 

vez, a Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança ou que tenha 

estornado tais valores. A conduta da Requerida gerou à autora 

transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, pois teve que arcar 

com valores fora de seu orçamento mensal. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração do Requerido, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a Requerida a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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: 1003264-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI FURTADO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo 1003264-51.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por ODIRLEI FURTADO LOURENÇO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, 

alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito indevidamente. Isto porque, no período de 01.12.2014-30.11.2015, 

o autor residiu no imóvel situado na Rua Princesa Izabel, 148, Cáceres, UC 

4257574, conforme contrato de locação que anexou à inicial. Ao término 

do contrato, requereu o desligamento da referida unidade consumidora e 

cálculo do valor de consumo que totalizou R$ 207,34 (duzentos e sete 
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Reais e trinta e quatro centavos), cuja fatura foi paga no mesmo dia da 

solicitação (26.11.2015). Ocorre que no mês de janeiro/2016 foi informado 

pela imobiliária de que havia fatura pendente, razão pela qual procurou a 

agencia da Requerida para efetuar reclamação através do protocolo n. 

2997520, ocasião que foi realizada a baixa da fatura e foi informado pela 

atendente de que havia sido solicitado o religamento da UC naquela mesma 

data, possivelmente pelo novo inquilino. Entretanto, ao tentar realizar um 

financiamento na Caixa Econômica tomou conhecimento da inserção 

realizada pela Requerida por um débito no valor de R$ 43,41 (quarenta e 

três Reais e quarenta e um centavos) com vencimento em 15.02.2016 – 

fatura diversa da que levou o autor a reclamar através do protocolo 

2997520 em 29.01.2016. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

A Requerida alega em sua contestação que o autor não fez o pedido final 

de consumo da Unidade Consumidora, requerendo o cancelamento 

somente após a ciência do débito. Entretanto, o autor juntou aos autos o 

pedido de desligamento, bem como pagamento da fatura realizados em 

26.11.2015, ou seja, em período anterior à emissão da fatura que originou 

a negativação. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) DECLARAR a inexistência de débito 

da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011083-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES QUENUPE DE CASTRO (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:

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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011083-17.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CHARLES QUENUPE DE 

CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei nº. 9.099/95. O Reclamante requereu a desistência 

do feito (Id 9296591 ). O Enunciado 90 do FONAJE, estabelece in verbis: 

“A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento.” Assim sendo, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, para fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas (arts. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011302-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011302-30.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA DA 

COSTA BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. 

Cumpra-se com decisão (Id 12081774) JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011720-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JOVELINA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE OAB - SP253877 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011720-65.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

BENEDITA JOVELINA FRANÇA DA SILVA em face de DAMASIO 

EDUCACIONAL S.a alegando que cursou no Requerido pós – graduação 

em Direito Previdenciário, pagando pelo mesmo o valor de R$ 3.321, 00 

(três mil e trezentos e vinte e um Reais). Ocorre que no decorrer do curso 

se deparou com diversos problemas que culminaram com a falta de 

entrega do diploma, mesmo o tendo concluído. Narra que em abril/2015 

terminou o módulo “PAJP – Benefício e Custeio”, entretanto, a reclamada 

não disponibilizou a nota no prazo costumeiro. Assim, a autora procurou a 

unidade diversas vezes para saber sua nota, mas esta nunca foi 

publicada. Sustenta que somente após entregar a primeira versão da 

monografia foi informada que não poderia finalizar o curso, primeiro, 

porque estava reprovada no módulo supracitado e não o refez no período 

do curso; segundo porque havia reprovado no módulo do TCC. A autora 

contesta tal resultado, pois nunca foi informada da nota do módulo 

cursado em abril/2015 e também porque a versão final da sua monografia 

não foi corrigida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 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 falha de prestação de serviço 

disponibilizado pelo Requerido. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta 

de interesse de agir arguida pelo Reclamado. O 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, nos 

termos do artigo 373 do CPC. Segundo o Código de Processo Civil, ônus 

da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de um 

processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse 

para as decisões a serem proferidas. O ônus da prova parte do princípio 

que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não é oferecida, essa afirmação não tem valor 

argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. Das 

provas produzidas pelas partes, verifica-se que a parte autora não 

preencheu os requisitos para a conclusão do curso e consequente 

emissão do diploma. A autora não logrou êxito em comprovar que tenha 

solicitado a nota do módulo cursado em abril/2015 em período anterior a 

02.06.2016 (ID 2830435), ao passo que o Requerido demonstrou que esta 

foi disponibilizada na área do aluno em 07.08.2015. Ainda, a autora juntou 

a versão final de sua monografia que, entre introdução e conclusão, 

contém quarenta e quatro laudas, em desacordo com o manual do aluno 

disponível na área do aluno. Portanto, não tendo cumprido os requisitos de 

conclusão do curso, o indeferimento do pleito do autor é medida que se 

impõe. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011308-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011308-37.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOÃO DE LIMA SILVA em desfavor de 

LOJAS RIACHUELO S/A, BOA VISTA SERVIÇOS S/A - SCPC, alegando 

que ao tentar realizar uma operação financeira como fiador para seu 

irmão, descobriu que havia diversas restrições em seu nome, inclusive 

uma no valor de R$ 152,46 (cento e cinquenta e dois Reais e quarenta e 

seis centavos) realizada pela Requerida Riachuelo. Entretanto, não 

comprou com a mesma, não possui cartão desta loja, tampouco 

compareceu na loja em Porto Velho – RO, onde segundo informações da 

Requerida, havia sido feitas as transações. Informa que após entrar em 

contato com a Requerida Riachuelo, esta lhe enviou um boleto para 

pagamento no valor de R$ 2.381,13 (dois mil e trezentos e oitenta e um 

Reais e treze centavos), valor superior ao que consta no extrato de 

negativação. Aduz que não entende tais débitos, uma vez que não teve 

seus documentos extraviados ou furtados. Quanto à segunda Requerida, 

manifesta que esta não o notificou da existência 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. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. 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 segunda requerida arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva, pois enviou a notificação no endereço informado pelo credor. Em 

contestação comprovou suficientemente que a emissão do comunicado foi 

prévia à disponibilização da dívida no banco de dados para ser 

consultada. Em que pese o endereço ser diverso da residência do autor, 

cabe ao credor certificar-se do endereço correto da autora e não ao 

órgão mantenedor do cadastro. Neste sentido: Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA RECONHECIDA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR, 

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO. MERO ÓRGÃO REGISTRADOR. 

DEVER DE INDENIZAR PELO BANCO BRADESCARD CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 9.000,00. SENTENÇA 

REFORMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA RECONHECIDA. 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71006397962, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 12/07/2017). Assim restou 

demonstrado em contestação que foi obedecida a notificação determinada 

pelo art. 43, §2º, CDC e Súmula 359 STJ. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência do pedido em relação à segunda Requerida, 

razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva desta. Não há 

o que se falar me perda do objeto, arguido pela Riachuelo, pois, somente 

após o autor ajuizar a presente demanda, teve seu nome excluído do 

cadastro restritivo pela Requerida. 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 
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Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição. A Requerida confessa em sua 

contestação, que após a análise do processo, concluiu que, de fato, o 

cadastro e as compras não pertencem ao autor, uma vez que a foto e 

assinatura cadastradas são divergentes comparadas às dos documentos 

que instruem a inicial. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. No presente caso, deixo de aplicar a 

Sumula 385 do STJ, uma vez que as demais negativações também estão 

sendo discutidas judicialmente. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) ACOLHER 

A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA SCPC, 

EXTINGUINDO O FEITO EM RELAÇÃO À MESMA; b) CONFIRMAR A 

LIMINAR DEFERIDA; c) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; d) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001953-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDA DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

Processo: 1001953-25.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

PUBLICIDADE ENGANOSA proposta por REINALDA DE ARRUDA FERREIRA 

em desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, e LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Alega a parte autora que dirigiu-se à loja 

da primeira requerida (DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A) a fim de adquirir 

um refrigerador, e escolheu a Geladeira PAN BOTTON NRBT47BD2WA, 

110V, no valor de R$ 2.313,00 (dois mil, trezentos e treze reais), e que o 

vendedor, no intuito de realizar a compra, propôs que o pagamento fosse 

realizado em 14 (quatorze) parcelas iguais de R$ 325,00 (trezentos e vinte 

e cinco reais) a ser pago a primeira parcela dentro de 90 dias. Tendo a 

compra sido efetuada no dia 18 de dezembro de 2015, o pagamento da 

primeira parcela seria em 18 março de 2016. Afirma que após efetuada a 

compra, em 20 de janeiro de 2016 recebeu uma ligação da segunda 

requerida (LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA.) que financiou a 

compra, indagando sobre a forma de pagamento acordada, e informando 

que forma de pagamento era outra, pois a primeira parcela teria 

vencimento em 01 de janeiro de 2016. Narra que em contato com o 

vendedor da primeira requerida solicitando o cancelamento da compra ou 

a alteração da forma de pagamento para o que havia sido combinado na 

hora da compra, o vendedor pediu que a autora deixasse o carnê da 

compra que foi levado ao gerente da loja para solucionar o caso, que teria 

alegado, em tom de deboche, que a autora não havia sido enganada 

porque tinha assinado o contrato. Sustenta a autora que, em decorrência 

do débito, seu nome foi inserido no cadastro de devedores, e em mais um 

contato com a primeira requerida, foi informada pelo gerente de que a 

segunda requerida não poderia mudar a forma de pagamento. Ao final 

requer a declaração de inexistência de quaisquer débitos entre as partes 

referentes ao período cobrado pela ré, no valor de R$ 325,74 (quinhentos 

e noventa e três reais e doze centavos), bem como a condenação em 

danos morais. Em sua contestação, a primeira requerida arguiu 

ilegitimidade passiva, e no mérito alegou que a requerente não provou 

minimamente os fatos alegados, e que para a forma de pagamento 

escolhido pela requerente, necessário se faz que a autora concorde com 

os termos, informando inclusive a melhor data de vencimento, dentre as 

possíveis. Afirma ainda que não restou evidenciado na exordial e nos 

documento juntados prova da existência de propaganda enganosa, visto 

que a parte autora se retém a alegar que havia compreendido de que a 

cobrança da primeira parcela do financiamento dar-se-ia em noventa dias, 

sendo cobrada logo após um mês. A segunda requerida arguiu 

ilegitimidade passiva, e sustenta que a autora firmou contrato junto à 

Requerida – CDC nº 02 0039 182849 I, para realizar compra a prazo no 

estabelecimento comercial “CITY LAR”, e que o valor do crédito contratado 

foi de R$ 2.653,96 (Dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa 

e seis centavos) para pagamento em 15 (quinze) parcelas de R$ 325,74. 

Alega que não existiu ilícito civil praticado pela requerida, nem negativação 

indevida, uma vez que no contrato feito está claramente explícito os 

valores e datas de pagamentos e a suposta propaganda enganosa não é 

de autoria da Losango. Primeiramente rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelas requeridas, posto que ambas integram a cadeia de 

fornecimento do serviço ao consumidor, sendo partes legítimas para 

figurar no polo passivo da ação, na medida em que todos os sujeitos da 

cadeia produtiva de consumo são responsáveis solidariamente, sendo 

facultado ao consumidor a escolha contra quem quer demandar. Não 

havendo mais preliminares, passa-se ao exame do mérito da lide colocada 

à apreciação do Poder Judiciário. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Os direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 
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sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que está sendo 

cobrada de modo diverso do contratado, e, diante da impossibilidade de 

efetuar o pagamento da forma cobrada, teve seu nome inserido no 

cadastro de devedores. No entanto, a segunda requerida, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança do modo efetuado, por meio 

de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Pelas 

provas trazidas pela defesa, ficou evidenciado que a autora efetuou 

compra na loja da primeira requerida, financiando o valor da compra com a 

segunda requerida em quinze parcelas no valor de R$ 325,74 (trezentos e 

vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), e a primeira parcela a ser 

paga em 18/01/2016, tudo conforme Comprovante de Débito devidamente 

assinado pela autora, não devendo, portanto, alegar desconhecimento dos 

termos ali expressos. Pelos documentos acostados aos autos fica claro 

que a parte autora optou por aderir aos financiamento nos termos 

oferecidos pela requerida, não restando demonstrado qualquer tipo de 

propaganda enganosa ou erro na forma de cobrança efetuada pela 

requerida. Sendo assim, ficou demonstrado suficientemente a legitimidade 

da forma da cobrança, não havendo que se falar em inexistência de débito 

ou danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Revogo os efeitos da tutela concedidos em Evento Id. nº 

3059172. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA R. VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (REQUERENTE)

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILCE GORETI MENDES RAYMUNDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010825-07.2016.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME em face de ANILCE 

GORENTIMENDES RAYMUNDI, alegando ser credor da Requerida, na 

quantia atualizada de R$ 2.292,93 (dois mil e duzentos e noventa e dois 

Reais e noventa e três centavos), conforme cheque emitido pelo mesmo 

em 16.05.2009. Uma vez decorridos os prazos das ações executivas e de 

locupletamento, resta ao portador apenas a ação de cobrança ou 

monitória, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do artigo 

205 § 5º, inciso I do Código Civil. Observo que o cheque foi emitido em 

16.05.2009 e a ação proposta em 13.05.2016, portanto, expirado o prazo 

quinquenal. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, nos 

termos da contestação. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010458-80.2016.8.11.0006 REQUERENTE: WAGNER DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com pedido de Tutela Específica ajuizada por WAGNER DA SILVA 

BRAGA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, onde objetiva compelir os entes públicos a custearem 

Tratamento Fora do Domicílio-TFD, consistente no fornecimento de 

passagens aéreas, inclusive, com os custos de um acompanhante 

conforme prescrição médica, em razão do quadro clínico de paraplegia 

secundária a traumatismo raquimedular que sofre o paciente. A tutela de 

urgência foi deferida (Id 2462154) É o que merece registro. Decido. No 

caso dos autos, verifica-se que no que concerne à assistência aos 

serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que todos os entes 

federados são solidariamente responsáveis, inclusive o Estado de Mato 

Grosso, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos Tribunais 

Superiores. Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição 

Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único 

de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do 

tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, 

de forma solidária. Ademais, o usuário dos serviços de saúde possui 

direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o 

cumprimento da referida obrigação. Inclusive, esse tema já foi reafirmado 

pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, in verbis: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 

05/03/2015, DJe 16/03/2015). No presente caso, observa-se que o autor é 

portador de paraplegia secundária a traumatismo raquimedular, razão pela 

qual necessita realizar tratamento médico no Hospital de Rede Sarah em 

Brasília-DF. A Portaria nº. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe 

sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde 

- SUS, estabelece em seu artigo 1º, § 1º, in verbis: “Art. 1º Estabelecer 

que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único 

de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa 

ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – 

SAI/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado. 

§1º - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só 

será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio 

município.” Na hipótese, resta demonstrada a necessidade/urgência de se 

submeter ao tratamento, conforme relatório médico circunstanciado. (Id 

2462152) Além disso, a fim de comprovar as suas alegações, a parte 

autora também anexou laudo médico, Dr. Fábio de Oliveira Santos, 

atestando a doença que acomete o paciente. Dessa forma, devidamente 

comprovada nos autos a indispensabilidade do pedido postulado na 

exordial, bem assim a incapacidade financeira da família em custear tal 

tratamento fora do domicílio, a procedência do pedido é medida que se 
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impõe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de condenar definitivamente o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE CÁCRES, assegurem a continuidade do Tratamento Fora de 

Domicílio do paciente Wagner da Silva Braga, no Hospital da Rede Sarah, 

em Brasília/DF com o fornecimento de passagens aéreas e, arcando, 

inclusive, com os custos de acompanhante conforme prescrição médica, 

e, via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, e, 

cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEL - ENSINO CULTURAL FUNDAMENTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010407-69.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Versam os autos sobre 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C COM PEDIDO LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSAO DOS EFEITOS DO 

PROTESTO ajuizada DIONATAN COSTA RODRIGUES em face de MEL - 

ENSINO CULTURAL FUNDAMENTAL LTDA - ME, alegando que ao tentar 

efetuar uma compra a prazo no comércio local fora surpreendido de que 

seu nome constava restrição junto ao cartório de protesto de títulos, 

referente ao título DMI n.11/1531211 no valor de R$ 228,00 (duzentos e 

vinte e oito reais e um centavo) apontados pela requerida através do 

Banco do Brasil. Aduz que o protesto é indevido, pois teria rescindido o 

contrato de prestação de serviços com a requerida, tendo, inclusive, 

efetuado o pagamento da taxa de rescisão. Sustenta que foi realizada 

tentativa de conciliação junto ao fórum, a fim de sanar o problema, que 

restou infrutífera, entretanto a requerida teria se comprometido a retirar o 

protesto de tal título, o que não fez, sendo que novamente em fevereiro de 

2016, o requerente recebeu intimação do cartório de protesto referente ao 

título DMI n.12/1531212 no valor de R$ 264,01 (duzentos e sessenta e 

quatro reais e um centavo). Ao final requer a declaração de inexistência 

do débito e a nulidade dos títulos apontados na presente ação, bem como 

a condenação em danos morais. Em sua contestação a requerida afirmou 

que teve problemas com arquivos de retorno com o Banco do Brasil, pois 

os clientes quitavam seus boletos mas o banco não informava a empresa 

quem havia efetuado o pagamento, e por essa razão, em 11/12/15, 

preventivamente realizou de forma online a sustação de todos os 

protestos a vencer que tinham como vinculação os clientes da reclamada, 

e ainda foi solicitado diretamente ao banco de forma presencial a sustação 

dos protestos. Narra a requerida que o título protestado do autor mesmo 

após a rescisão contratual encontra-se no pedido de sustação junto ao 

banco que foi efetuado antes do vencimento do título, e que não há que se 

falar em culpa nem dolo da Reclamada, mas sim da instituição financeira 

(de terceiro) pelo fato ocorrido. Alega ainda que a autora não procurou a 

empresa para dar baixa no protesto, ou para que pudesse corrigir o erro, 

pugnando ao final pela improcedência do pleito exordial. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. 

Pelos documentos acostado aos autos pela parte autora, nota-se que a 

autora rescindiu o contrato com a requerida em 19/10/2015, e que teve 

protestado título com vencimento em 15/12/15, tendo ainda sido notificado 

pelo cartório acerca de títulos a serem protestados, com vencimento em 

16/11/15, em 15/01/16, e em 15/04/16. Desse modo, relativamente ao 

mérito da demanda, não vejo maiores empecilhos em reconhecer a sua 

procedência, na medida em que restou provado que as cobranças 

indevidas não ocorreram por culpa da autora, que rescindiu o contrato, 

findando assim sua relação jurídica com a reclamada, que mesmo assim 

continuou a emitir cobranças posteriores à rescisão contratual. Sendo 

assim, certo é que, eventual falha no sistema bancário, seja repasse de 

informações ou da quantia paga à credora, não pode ser imputada à 

autora, constituindo verdadeiro fortuito interno, na medida em que se liga 

aos riscos da atividade bancária, e se a parte requerida optou por esse 

tipo de cobrança, deve arcar com as responsabilidades oriundas de 

eventual falha no sistema. Com efeito, conclui-se que o protesto e as 

demais cobranças se mostraram indevidas, porquanto os títulos que lhe 

deram origem referem-se a período em que já não havia contrato em 

vigência entre as partes, posto que posterior à rescisão contratual, sendo 

que tal prova é constitutiva do direito da autora e corrobora suas 

alegações. Em que pese as alegações da requerida de excludente de 

responsabilidade, sob o fundamento de que teria preventivamente sustado 

os protestos junto ao banco a fim de evitar casos como o da parte autora, 

o fato é que ainda assim o título em nome da parte autora foi protestado, 

gerando inúmeros prejuízos ao consumidor, de modo que este não pode 

arcar com os ônus de problemas que eventualmente surjam entre a 

empresa e as instituições financeiras na cobrança de títulos. Assim, ao 

deixar de cumprir com a sua obrigação, que é de proceder com cautela, 

evitando a cobrança e protesto de títulos referente a períodos após a 

rescisão contratual, agiu a Reclamada com culpa. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos. Tratando-se de responsabilidade 

objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e 

o nexo de causalidade. Contudo, na hipótese vertente, como se trata de 

indenização por DANOS MORAIS, eis que não se depreende qualquer 

dano material, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366) Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que mesmo após ter 

rescindido o contrato, seu nome seja protestado indevidamente, 

evidenciando o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Na hipótese vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada a 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral, EM ESPECIAL DE CERTIFICAR-SE DO 

FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE SEU SISTEMA DE COBRANÇA, A FIM 

DE EVITAR O PROTESTO DE TÍTULO REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR 

À RESCISÃO CONTRATUAL. Ao se desincumbir dessa obrigação, 

responde pelos prejuízos correlatos. Subsiste, assim, o dever de a ré 

indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por 

dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade 

econômica da ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que 

deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, 

deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também 
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dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas 

que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico 

a que se propõe. Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado 

pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo 

prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR procedente os pedidos da exordial para CONFIRMAR a liminar 

proferida, e DECLARAR a inexistência dos débitos aqui discutidos e a 

nulidade dos títulos apontados na presente ação, bem como CONDENAR a 

Reclamada a pagar a título de danos morais à autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 

14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; Havendo o pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003301-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDA LUCIANA PIRES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RUSSO OAB - PR31666 (ADVOGADO)

 

Processo: 1003301-78.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CREUDA 

LUCIANA PIRES DE CAMPOS em desfavor de NEGRESCO S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, alegando que pleiteou um crediário 

para aquisição de artigos pessoais, momento em que lhe foi informado da 

existência de uma pendência financeira, que posteriormente constatou ser 

perante a instituição bancária Ré, no valor de R$ 371,28 (trezentos e 

setenta e um reais e vinte e oito centavos). Sustenta que desconhece tal 

contrato, pois jamais utilizou de crédito fornecido pela Ré, devendo, 

portanto, tratar-se de uma fraude. Pugna ao final pela anulação do negócio 

jurídico e declaração de inexistência da dívida cobrada pela Ré, bem como 

a condenação em danos morais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em pese os argumentos apresentados pelo autor em 

sua impugnação de que não houve apresentação do contrato, o Requerido 

o trouxe aos autos Termo de Adesão de Contrato de Financiamento Direto 

ao Consumidor assinado pela parte autora, que não foi impugnado pela 

mesma. Portanto, tenho que o débito da parte autora restou comprovado. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis da autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 

77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Portanto, é evidente que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e 

boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o 

requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato 

entabulado entre as partes. No mesmo contexto, o Art. 79 do CPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Havendo o pagamento espontâneo, 

deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011186-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO CARVALHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011186-24.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NATALINO CARVALHO DE 

PAULA REQUERIDO: NATURA COSMETICOS S/A Vistos, em correição. 

Verifica-se dos autos que a reclamante requereu desistência do feito, 

informando não haver mais interesse em sua tramitação. Acerca da 

desistência da ação nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece o 

Enunciado 90 do FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem a anuência 
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do réu já citado, implicará na extinção do processo sem exame de mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento." Destarte, 

resta dispensada a intimação do reclamado. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações estilo, em 

seguida arquivem-se os autos. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VONIBALDO RUFINO DE PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO CASTRO COSTA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001666-28.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por VONIBALDO RUFINO DE PAULO em 

face de EVALDO CASTRO COSTA, em que a parte autora alega que em 

30/11/16 trafegava normalmente com seu veículo Fiat Strada, cor branca, 

placa NUG 4424 na avenida Padre Cassemiro e que nas proximidades do 

estádio Didi Profeta, fez a conversão para virar sentido Supermercado 

Capixaba e foi abalroado pelo veículo Toyota, cor prata, placa OBL 4733, 

placa de Várzea Grande/MT que estava atrás e em alta velocidade, 

quando tentou ultrapassar o veículo do autor. Afirma o autor que disse 

que ia chamar a polícia e o requerido disse que não precisava e propôs 

que seguissem para a funilaria, mas no caminho fugiu tomando rumo não 

sabido. Ao final requer que o requerido seja condenado pagar os custos 

pela manutenção do veículo. Compulsando detidamente os autos 

verifica-se que a Reclamante foi devidamente intimada na audiência de 

conciliação (Evento Id. nº 8137484), para informar novo endereço do 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, contudo, quedou-se silente, 

deixando transparecer que a prestação jurisdicional que outrora vindicada 

não mais lhe interessa, estando ausentes, pois, os pressupostos de 

constituição válida e regular do processo.. Desta feita, dessume-se do 

comando do artigo 485, inciso IV, do CPC, que o comportamento da 

espécie enseja a extinção do processo. Posto isso, com fundamento no 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 07 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010579-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010579-11.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por THIAGO AUGUSTO 

BUENO em face de VIVO S.A, alegando que contratou serviço da 

reclamada, contudo, tem sido interrompido os serviços pela reclamante, 

havendo falha no fornecimento da velocidade da internet contratado. De 

plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, sendo desnecessária a fase instrutória. 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. A requerida suscitou também 

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 as preliminares. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o serviço foi restabelecido após o 

pagamento, o que não o fez. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. No 

mérito afirma que a empresa Ré não cometeu nenhum ato ilícito passível de 

indenização, uma vez que não resta demonstrado a inexistência do 

vinculo jurídico entre as partes e que também não houve nenhuma 

reclamação realizada pelo autor referente aos fatos narrados na exordial 

de acordo com o sistema da empresa Ré. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Verifico que a parte autora tentou resolver a lide 

administrativamente mas não houve resposta satisfatória da empresa 

reclamada. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever 

a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, na hipótese vertente, 

como se trata de indenização por DANOS MORAIS, eis que não se 

depreende qualquer dano material, basta à vítima positivar a existência de 

ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar 

negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, 

contratar um serviço e não conseguir utilizá-lo de forma satisfatória. No 

caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à parte Autora, eis 

que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as 

expectativas do consumidor, na prestação do serviço, concretizando 

todas as providências necessárias a resguardar sua integridade, física e 

moral, EM ESPECIAL CERTIFICAR-SE DA REGULARIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos 

prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da Requerida indenizar a 

parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da ré 

e da exemplaridade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição as Reclamadas. Diante do 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) condenar, 

a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. b) Confirmar, a liminar concedida em favor da 

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. 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: 1004983-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004983-34.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS 

MORAIS ajuizada por ANDRÉ HENRIQUE SILVA OTENIO em face do RN 

COMERCIO S.A, alegando que adquiriu em 24.02.2017 no site Mercado 

Livre, através da Requerida, um jogo de panelas pelo valor de R$ 291,91 

(duzentos e noventa e um Reais e noventa e um centavos). Narra que por 

três meses aguardou a entrega do produto e, por diversas vezes, entrou 

em contato com a Requerida pelo único canal disponibilizado (telefone (11) 

4020-3882), no entanto, esta não sabia informar a localização do produto, 

culminando no cancelamento da compra mesmo ainda desejando obter o 

item. Requer a devolução dos valores gastos com ligação telefônica para 

a Requerida e reparação por danos morais. 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. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o produto foi entregue no prazo 

convencionado, o que não o fez. O Requerido sustenta em sua defesa 

que o caso se enquadra na hipótese de caso fortuito, pois, o atraso na 

entrega se deu em decorrência do extravio do produto e, assim, o prazo 

de entrega não pôde ser cumprido. Portanto, é incontroverso que o item 

não foi entregue no prazo convencionado. Ocorre que a responsabilidade 

da Requerida é objetiva, devendo responder pelos danos causados 

independente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. Logo, evidente 

que houve falha na prestação do serviço, pois inexistiu segurança ao 

consumidor, que pagou pelo produto e não o recebeu. Tal conduta, além 

de abusiva, caracterizou descaso com o consumidor. Assim, merece 

prosperar o pedido de danos morais formulado pela Reclamante, bem 

como a restituição do valor gasto com ligações de forma simples. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, 

para: a) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos 

morais a Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos 

artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos 

de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e 

correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR a empresa-reclamada a RESTITUIR a Reclamante, a quantia de 

R$ 55, 70 (cinquenta e cinco Reais e setenta centavos), valor este que 

deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

Lei n. 6.899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de março 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002548-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NEY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1002548-87.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARLENE NEY REQUERIDO: 

VIA VAREJO S/A, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A. SENTENÇA Trata-se de reclamação cível 

em que, realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do 

acordo, bem como a extinção do processo com resolução do mérito. O 

processo veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Com efeito, 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, 

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 com fundamento nos artigos 22, Parágrafo Único 

e 57 da Lei n. 9.099/95. Com o cumprimento do acordo, DEFERE-SE o 

pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, devendo a 

Secretaria expedir o respectivo alvará em favor da parte credora de 

acordo com os dados fornecidos no id. 11379829. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012695-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIS DIAS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)
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LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012695-24.2015.8.11.0006 REQUERENTE: EDINEIS DIAS PADILHA 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA SENTENÇA Trata-se 

de reclamação cível em que, realizados alguns atos processuais, foi 

noticiada a composição acerca do objeto desta demanda, requerendo as 

partes a homologação do acordo, bem como a extinção do processo com 

resolução do mérito. O processo veio concluso. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Com efeito, 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, 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 com fundamento nos artigos 22, 

Parágrafo Único e 57 da Lei n. 9.099/95. Custas e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 06 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO RIBEIRO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010320-16.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS 

MORAIS e COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA promovida por 

OTAVIO RIBEIRO CHAVES em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando 

que possui um cartão de crédito do Requerido e, em dezembro/2012 o 

valor total do débito era de R$ 16.738,32 (dezesseis mil e setecentos e 

trinta e oito Reais e trinta e dois centavos). Assim, realizou o parcelamento 

do débito em 24 prestações de R$ 697,43 (seiscentos e noventa e sete 

Reais e quarenta e três centavos) que eram descontadas em folha de 

pagamento. Ocorre que em agosto/2013 o autor requereu o saldo para 

quitação do débito, sendo informado pelo Requerido que só seria possível 

a disponibilização do saldo para quitação se houvesse a aceleração da 

dívida, o que não foi aceito pelo autor. No entanto, o Requerido não só 

realizou a aceleração como também começou a realizar descontos com 

valores maiores a partir de setembro/2013, ativando o saldo rotativo, 

lançando a diferença na fatura subsequente com acréscimos de juros e 

encargos, tornando o débito impagável. Narra que se o Requerido tivesse 

mantido o acordo, teria quitado o débito em 2014, entretanto, em 

março/2016 a dívida totalizava ainda o valor de R$ 7.201,26 (sete mil e 

duzentos e um Reais e vinte e seis centavos). Informa, ainda, que desde 

dezembro/2012 até março/2016 já pagou o total de R$ 22.900,38 (vinte e 

dois mil e novecentos Reais e trinta e oito centavos). Limar deferida para 

cessar os descontos em folha de pagamento do autor no ID 2773385. O 

Requerido apresentou contestação alegando que o autor utilizou os 

cartões disponibilizados. Aduz que quando há solicitação do cartão, o 

Banco faz uma reserva de margem consignável, descontando diretamente 

em folha de pagamento o valor correspondente a 10% de seus 

vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente 

pela utilização do cartão, cabendo ao autor pagar o saldo através do 

boleto enviado mensalmente ao mesmo. Assim, não há qualquer conduta 

ilícita na ação do banco. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que a cobrança é legítima. Em análise às 

provas produzidas pelas partes, observo que trata-se de contrato atípico 

de cartão de crédito, no qual o Banco disponibiliza ao contratante um valor 

em conta e desconta mensalmente o que chama de fatura mínima. No 

presente caso, o Requerido juntou em sua contestação vários 

comprovantes de TED transferidos para a conta do autor e, ainda, nota-se 

nas faturas juntadas que, só houve compras realizadas com o referido 

cartão em um único mês. O que se tem de relevante nos autos é que no 

mês 10/2012 o autor possuía um débito no valor de R$ 16.738,32 

(dezesseis mil e setecentos e trinta e oito Reais e trinta e dois centavos) e 

renegociou-o para pagá-lo em 24 parcelas no valor de R$ 697,43 

(seiscentos e noventa e sete Reais e quarenta e três centavos) – ID 

2773401, página 9. Contudo, o Requerido, mesmo realizando os descontos 

em folha de pagamento, unilateralmente, a partir de setembro/2013 passou 

a fazer descontos variáveis, sobre os quais passaram a incidir juros 

rotativos. É de amplo conhecimento que quando há parcelamento da fatura 

de cartão de crédito os valores de multa, juros e outras taxas são 

embutidos nos valores das parcelas, portanto, não há justificativa para a 

variação de valores e cobrança de rotativo. Ainda mais porque, conforme 

denota-se das faturas, não houve compras nos referidos cartões a 

amparar a alteração de valores previamente acordado. O refinanciamento 

do restante da dívida tornou a modalidade extremamente onerosa ao 

consumidor, vez que, embora haja descontos mensais de valores 

vultosos, o débito aumenta consideravelmente com o passar do tempo, 

tornando-a impagável. Tais circunstancias autorizam a revisão do 

contrato, nos termo do artigo 6º, V do CDC: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTO 

MÍNIMO DA FATURA MENSAL. DÍVIDA INSOLÚVEL. ABUSO E 

ONEROSIDADE EXCESSIVOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE MENSAL. FALTA DE 

PACTUAÇÃO. AFASTAMENTO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. 1. 

Inequívoca a relação de consumo travada entre os litigantes, fazendo 

incidir as normas protetivas contempladas pela Lei n. 8.078/90, nos termos 

do enunciado da Súmula 297/STJ. 2. O fato do termo de adesão ao 

contrato de fornecimento de cartão de crédito e o contrato de empréstimo 

consignado terem sido firmados na mesma data e na mesma proposta, 

associado a outras peculiaridades do caso, dá suporte à alegação de que 

o autor jamais pretendeu utilizar o serviço de cartão de crédito, a 

configurar operação de venda casada, prática vedada pela legislação 

consumerista. 3. Inexistindo no contrato a taxa de juros pactuada, estes 

devem ser fixados de acordo com a taxa média de mercado e 

estabelecida pelo BACEN. 4. A capitalização mensal do juros somente é 

permitida se expressamente pactuada no contrato, sendo que, inexistente 

a manifestação, possível apenas sua periodicidade anual, e desde que 

nos ajustes posteriores à edição da MP n. 1.963-17 de 31.03.2000, 

reeditada pela MP n. 2.170-36 de 23.08.2001. 5. Repetição de indébito, 

cabimento se houve saldo após a compensação. APELAÇÃO CONHECIDA 

E DESPROVIDA.” (TJ-GO, APELACAO CIVEL 103967-95.2015.8.09.0006, 

3ª CAMARA CIVEL, Rel. DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 

julgado em 10/05/2016). O fato é que, em consonância com as faturas e 

planilha juntadas aos autos dos valores já descontados, o autor já realizou 

o pagamento acima do valor original do débito, pois pagou o montante de 

R$ 22.900,38 (vinte e dois mil e novecentos Reais e trinta e oito centavos). 

Assim, evidente a prática abusiva o Requerido, devendo o judiciário 

intervir com o objetivo de restabelecer o equilíbrio contratual entre as 

partes, razão pela qual entendo que o valor excedente ao débito original 

deve ser restituído ao autor, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo 

único do CDC. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho 

que o desconto indevido realizado nos vencimentos do autor acarreta 
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abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a 

indenização por dano moral, que se presume pelo próprio assolamento de 

dívida eterna. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; d) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor total de R$ 

12.299,62 (doze mil e duzentos e noventa e nove Reais e sessenta e dois 

centavos) valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida; Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de março 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONECTA COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001664-58.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Reclamação Cível ajuizada por THULIO SANTOS MOTA em face de 

CONECTA COMÉRCIO E SERVIÇOS, SONY MOBILE COMUNICATIONS DO 

BRASIL LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS, alegando que em 

junho/2015 acionou a seguradora Zurich requisitando um novo aparelho 

celular, pois o seu havia sido furtado. Assim, a terceira Requerida lhe 

enviou um novo aparelho Z3 compact D5833 adquirido da empresa 

Conecta Comércio e Serviço. Ocorre que o referido aparelho apresentou 

vício/defeito sendo enviado para a assistência por quatro vezes – a 

primeira em 11.01.2016 -, constatado pela assistência técnica que o 

problema do celular foi causado por mau uso. O autor não concorda com a 

conclusão apresentada. 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. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. 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. As Requeridas arguiram 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Porém, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

causa do vício, independentemente da realização de prova pericial, uma 

vez que a Requerida Sony juntou aos autos laudo, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Denota-se do laudo juntado no ID 8077354 que o laboratório constatou no 

aparelho sinais que caracterizam mau uso, hipótese que exclui a 

cobertura de garantia. Em que pese a existência de relação consumerista 

entre as partes, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora 

da produção mínima de prova capaz de amparar os fatos constitutivos de 

seu direito. No presente caso, o autor não trouxe aos autos provas a 

induzir pela conclusão de defeito de fabricação, contrariando o laudo 

apresentado. Essas premissas forçam reconhecer que a improcedência 

dos pedidos é a medida que se impõe. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ROÇADEIRA. ALEGADO DEFEITO NO 

PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE 

SERVIÇO QUE RETRATA HIPÓTESE DE MAU USO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE 

AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71007314776, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, 

Julgado em 22/02/2018) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. 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. Cáceres/MT, 05 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SILVA MOTA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001522-54.2017.8.11.0006 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 APARECIDA SILVA MOTA DAMIÃO em desfavor de 

OI S.A, alegando que ao tentar abrir um crediário no comércio local, foi 

surpreendida pela notícia de que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 358,86 

(trezentos e cinquenta oito Reais e oitenta e seis centavos), incluso em 

09.05.2016. Entretanto, desconhece tal débito, pois, não tem relação 

jurídica com a Requerida. Portanto, indevida a inscrição. 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 
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produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual a 

autora confirma que contratou os serviços da mesma, sendo que o 

serviço de internet não foi instalado, mas afirma que utilizou a linha 

telefônica, inclusive, que havia uma fatura em aberto com valor inferior ao 

cobrado pela demandada. 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. Ressalto que o objeto da 

demanda é se houve ou não relação jurídica entre as partes a justificar a 

inscrição e não a discussão quanto ao valor cobrado. Assim, não há falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012207-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012207-35.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GIRLANE SILVA 

FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que ao 

tentar realizar uma transação comercial foi informada que o Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 21.04.2012, 

por um débito no valor de R$ 232,80 (duzentos e trinta e dois Reais e 

oitenta centavos). Entretanto, tal inscrição é indevida, pois, desconhece o 

débito. 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. Ademais, 

as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, havendo contestação do processo, encontra-se 

superada a questão do interesse de agir. Deste modo, REJEITO a 

preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. REJEITO a 

preliminar de prescrição, pois na consulta realizada pela autora em 

07.10.2016 o nome da autora ainda estava inscrito no cadastro restritivo 

de crédito pelo Requerido, persistindo eventual dano. No caso, é certo que 

o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Portanto, 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, bem 

como o valor da negativação. Deve ser levado em consideração, ainda, 

que a parte autora possui gravames posteriores àquele objeto da 

demanda (Marysa Loja 03 em 30.06.2013 e Caixa Economica Federal em 

11.12.2017), demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento 

dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser 

minorado. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3. 000,00 (três 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010176-42.2016.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por CARLOS 

ALBERTO RODRIGUES contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. em que a parte autora alega que é cliente da requerida, 

da unidade consumidora n. 6/435229-0, e que em 29/12/15 solicitou a 

mudança do padrão monofásico para bifásico, pois tinha intenção de 

instalar um ar condicionado em sua residência, e que em 06/01/16 a 

mudança foi realizada por dois funcionários da requerida. Aduz que os 

funcionários da requerida não realizaram a leitura do padrão monofásico 

antes de sua retirada, e que a autora teria escutado que ao perceberem o 

erro, os funcionários teriam combinado entre si fazer a leitura em outro 

padrão. Afirma que em 25/01/16 na parte da manhã os funcionários da 

requerida efetuaram leitura e emitiram faturas no bairro, mas que não teve 

emissão nem leitura na residência do autora, e ao indagar a razão, foi 

informado que a fatura chegaria em trinta dias, em razão do padrão ser 

novo, mas que na tarde do mesmo dia os funcionários efetuaram a leitura 

do padrão e informaram que a fatura chegaria em dois dias. Narra que a 

fatura foi emitida no mesmo dia e entregue na casa de uma vizinho, sendo 

a fatura no valor de R$ 947,75 (novecentos e quarenta e sete reais e 

setenta e cinco centavos) correspondente ao consumo de 1.198 Kwh, 

sendo que a média de consumo do autor seria de apenas 261 kwh. 

Sustenta que o valor não corresponde ao consumo do autor, que está 

aquém ao faturado, e ao buscar solução junto à requerida, foi informado 

que seria efetuada vistoria para averiguar os utensílios e equipamentos 

eletrônicos na residência do autor, o que não teria ocorrido. Argumenta 

ainda que recebeu reaviso de conta informando que teria quinze dias para 

realizar o pagamento da fatura, e que corre o risco de ter a energia 

cortada por contestar um débito fruto de fraude da requerida. Ao final 

requer o levantamento da média de consumo em kWh dos últimos 3 meses 

(outubro/novembro/dezembro) das faturas em nome do Promovente para 

que o Autor tenha acesso e possa adimplir seu débito corretamente para 

com a Promovida, bem como a condenação em danos morais. Em sua 

impugnação à contestação afirma que não foi efetuada vistoria deferida 

na liminar, e que o ar condicionado ainda não foi instalado por causa da 

demanda, pois o autor aguarda o desfecho do pleito para não ter 

problemas. Não havendo preliminares, passo a análise do mérito. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que 

autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. Verifico dos autos que a parte 

promovente demonstrou a variação na cobrança da sua conta de energia, 

com um aumento que sustenta ser abusiva, na fatura de janeiro/16 

(consumo de 1.198 kwh no valor de R$ 947,75 - novecentos e quarenta e 

sete reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista a comparação de 

seu consumo nos meses anteriores, ônus que lhe incumbia nos termos do 

artigo 373, I do NCPC. A parte promovida, entretanto, apresentou 

contestação, alegando que apesar de alegada discordância com o valor 

da fatura, a mesma é devida, por tratar-se de valor cobrado de fatura 

regular de consumo mensal de energia elétrica, e que a requerida agiu em 

total cumprimento às normas legais previstas em nosso ordenamento 

jurídico, bem como nas disposições que disciplinam o setor elétrico 

expedidas pela ANEEL. Afirma que a simples argumentação de que os 

valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a 

fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez 

que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de 

legalidade. Em que pese às alegações da parte promovida, entendo que a 

sua alegação não comprova a existência de fator que autorize a elevação 

no consumo de energia elétrica em valor superior ao consumo mensal até 

então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do 

NCPC. No caso dos autos, conforme histórico de contas trazido pela 

autora e pela requerida, resta patente que à exceção da fatura do mês de 

janeiro/16 aqui discutida, o maior consumo da autora no período de 

fevereiro/15 a fevereiro/16 foi de 447kwh, e o segundo maior faturamento 

foi de 285kwh, consumos extremamente inferiores ao apurado pela 

requerida no mês de janeiro/16, que foi de 1.198kwh. Pelo que consta dos 

documentos juntados aos autos, verifica-se que houve um aumento 

exagerado no valor da fatura de energia elétrica relativa ao mês de 

janeiro/16, se comparado com a média mensal dos meses anteriores e 

com o consumo do meses posteriores. Para justificar o consumo apurado, 

a concessionária deveria ter apresentado nos autos estudo técnico 

demonstrando que o valor cobrado é compatível com os eletroeletrônicos 

existentes na Unidade Consumidora em questão, o que não fez. Desta 

forma, diante da ausência de provas, segundo as regras de hermenêutica, 

deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

presumindo que o faturamento foi efetivamente excessivo por não ser 

compatível com o consumo médio do reclamante. A jurisprudência é 

pacífica no sentido de que a elevação do consumo de energia elétrica, 

sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos 

valores constantes da fatura, devendo ser respeitada a média das últimas 

faturas. Nesse sentido: ENERGIA ELÉTRICA - REVISÃO DE FATURA 

EMITIDA EM VALOR MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DA 

UNIDADE CONSUMIDORA - CORTE DO FORNECIMENTO - CONSUMIDOR 

ATÉ ENTÃO EM DIA COM AS FATURAS - CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DO 

FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - 

DEVER DE INDENIZAR QUE DECORRE DO FATO, DISPENSADA A 

COMPROVAÇÃO DO DANO, QUE NO CASO SE PRESUME - RECURSO 

PROVIDO EM PARTE PARA ACRESCENTAR INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL À CONDENAÇÃO. A indenização por dano moral é devida em face 

da caracterização do ato ilícito. O corte abusivo de energia elétrica enseja 

a reparação do dano moral, diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor nos termos do artigo 14, do CDC. O valor deve ser módico 

para não ensejar enriquecimento ilícito, tanto mais quando o consumidor 

tem histórico, inclusive recente, de interrupção de energia elétrica por 

inadimplemento de outras faturas regularmente aferidas e cobradas. 

(TJ/MT. Número 1389. Ano: 2010. Rel. Dr. Eviner Valério). Destaco que 

apesar da possibilidade de majoração do consumo, mesmo porque é 

possível que em um mês se gaste mais em que outro, no caso dos autos, 

a elevação do consumo fora drástica, não sendo admissível e nem 

justificável, posto que destoante da razoabilidade. Sendo assim, impõe-se 

a declaração de inexigibilidade parcial do débito referente ao mês de 

janeiro/16, ante o aumento exorbitante do valor cobrado, sem a devida 

comprovação pela requerida do efetivo consumo por parte do autor. 

Portanto, deverá a requerida emitir nova fatura para o referido mês, 

utilizando-se da média aritmética mensal dos últimos 03 (três) meses 

anteriores àquele. Quanto aos danos morais pleiteados, tenho que razão 

não assiste ao autor, pois, mesmo sendo a cobrança indevida, não houve 

pagamento da mesma, inscrição do autor nos órgãos de proteção de 

crédito, bem como não houve suspensão dos serviços prestados. 

Portanto, não houve abalo psicológico que possa justificar a indenização 

por dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral. Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça: STJ-0504145) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A falta de demonstração da 

similitude fática entre os julgados confrontados, mediante o devido cotejo 

analítico, descaracteriza a existência da divergência jurisprudencial na 

forma dos arts. 255 do RISTJ e 541 do CPC. 2. A configuração do dano 

moral advindo de cobrança indevida de serviço de telefonia, sem corte do 

fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, depende de 

comprovação, providência inadmitida em sede de recurso especial. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Recurso Especial nº 1.352.544/SC 

(2012/0219873-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 18.12.2014, 

unânime, DJe 06.02.2015). Eis o entendimento da Turma Recursal TJMT: 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

IRREGULAR. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para que se considere regular a cobrança a 

título de recuperação de consumo, deve a concessionária comprovar que 

o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do 

medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL. Dano moral não 

configurado, porquanto o consumidor não teve o serviço de energia 

suspenso, tampouco seus dados inscritos nos cadastros restritivos de 
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crédito. Recurso parcialmente provido.(Procedimento do Juizado Especial 

Cível 138837720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: DECLARAR a 

inexigibilidade parcial do débito relativo ao mês de janeiro/16 que deverá 

ser substituída por nova fatura que esteja em conformidade com o 

consumo médio mensal dos últimos 03 (três) meses anteriores àquele 

mês; CONFIRMO a liminar concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002306-65.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN 

em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, alegando que é cliente da 

Requerida do serviço de TV por assinatura, pagando mensalmente o valor 

de R$ 340,00 (trezentos e quarenta Reais) a R$ 400,00 (quatrocentos 

Reais). Entre os serviços contratados está o equipamento “master” que 

grava os programas previamente agendados e permite serem assistidos 

oportunamente. Ocorre que aproximadamente entre 04 a 06 meses 

anteriores ao ajuizamento da ação, o referido aparelho parou de 

funcionar. Assim, o autor comunicou à assistência técnica que agendou e 

reagendou diversas visitas, inclusive trocou o aparelho por outro que 

também não funcionava. Narra que está pagando pelo serviço sem 

usufruí-lo, pois o problema não foi solucionado. Liminar deferida no ID 

3278861 determinando a troca do equipamento danificado, abstenção de 

emissão de faturas até o restabelecimento do serviço, apresentação pela 

Requerida das ultimas 06 faturas do contrato entre as partes, juntada pela 

Requerida dos áudios de todas as ligações realizadas pelo autor nos 

últimos 06 meses. Multa majorada na decisão proferida no ID 4271847 ante 

a notícia de descumprimento da liminar. No ID 4727805 o autor comunica o 

cumprimento da liminar e requer a execução da multa por descumprimento. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 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. Em sua contestação, a Requerida alega 

que não houve falha na prestação de serviço, pois, a assinatura da parte 

autora está ativa e adimplente, bem como os pedidos de visitas técnicas 

foram atendidos. No mais, argumenta que o autor não produziu provas da 

efetiva falha. Contudo, cabia à Requerida demonstrar que atendeu às 

solicitações do autor nos termos da decisão proferida no ID 3278861. A 

Requerida não comprovou que tenha trocado o aparelho ou que o 

aparelho substituto estivesse funcionando na modalidade contratada. É 

evidente a falha na prestação de serviço oferecido pela Requerida, uma 

vez que o autor estava pagando por um serviço, no entanto, estava 

impedido de usufruí-lo por ineficiência desta. O comportamento 

incompatível da Requerida em se abster de prestar adequadamente o 

serviço, mesmo com a contraprestação adimplida, causou ao autor 

sofrimento que ultrapassa desgosto corriqueiro. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração do Requerido, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido 

de execução da multa por descumprimento, observo que a Requerida 

tomou ciência da liminar deferida em 10.11.2016, vindo a cumpri-la 

somente em 28.01.2017. Assim, condeno a Requerida ao pagamento pelo 

descumprimento da liminar proferida no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e 

novecentos Reais), conforme cálculo apresentado no ID 4727805. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil; c) CONDENAR a Requerida ao pagamento pelo 

descumprimento da liminar proferida no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e 

novecentos Reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002054-62.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOELSON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimado, vide sua intimação na pessoa 

de seu advogado, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 
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fez presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno o Autor ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010758-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CASTELO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010758-76.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

LUCIANO CASTELO MORAES em desfavor de EXTRA HIPERMERCADO, 

alegando que no dia 26.11.2014 estacionou seu veículo no 

estacionamento do Requerido, no intuito de almoçar e realizar compras. 

Ocorre que após o almoço, retornou ao veículo e constatou que o vidro 

lateral traseiro estava quebrado, com a lataria forçada e seus pertences 

haviam sido furtados. Narra que estava de viagem para Curitiba-PR, onde 

iria participar de curso de aperfeiçoamento, sendo que no interior do 

veículo estava computador com acessórios, máquina fotográfica e itens 

de uso pessoal, os quais foram subtraídos. Após o ocorrido, chamou o 

segurança do estacionamento que informou ao chefe, Bruno Oliveira, 

realizando procedimentos internos e registrando Boletim de Ocorrência. 

Informa que o Requerido se negou a ressarci-lo do prejuízo sofrido. 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. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. O Requerido aduz que o estacionamento onde ocorreu 

o furto é administrado por empresa terceirizada, denominada Auto Park. 

Portanto, somente esta tem legitimidade para responder por eventuais 

danos. Em que pese a administração do estacionamento ter sido delegada 

à empresa terceirizada, trata-se de serviço oferecido para comodidade 

dos clientes do Requerido, que assumiu o risco de qualidade do serviço ao 

oferta-lo. Assim, sua responsabilidade é solidária e objetiva conforme 

disciplina do Código de Defesa do Consumidor (art. 12 e 14), razão pela 

qual rejeito a preliminar suscitada. A preliminar de inépcia da inicial se 

confunde com o mérito, pois demanda análise das provas produzidas, 

portanto, com o mesmo será analisada. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Quanto ao mérito, o Requerido 

argumenta que as provas produzidas pelo autor não demonstram que os 

itens informados tenham sido subtraídos no momento do furto, tampouco 

qual foi a extensão do dano ao veículo, não havendo nexo de causalidade 

entre qualquer conduta da ré e os danos experimentados. Desta forma, 

também não estão presente os pressupostos a ensejar a reparação por 

danos morais. Compulsando aos autos, verifico que o autor o instruiu com 

Registro de Ocorrência no Estacionamento, registrado nas dependências 

do Requerido; Boletim de Ocorrência; nota fiscal do notebook; passagem 

aérea; comprovante de inscrição de curso; cupom fiscal de refeição. É 

incontroverso que o autor teve seu veículo arrombado no estacionamento 

disponibilizado pelo Requerido. Inclusive, extrai-se do Registro de 

Ocorrência que a constatação realizada pelo chefe do estacionamento, 

Bruno Perikys de Oliviera, do vidro esquerdo quebrado no automóvel do 

autor. Consoante à sumula 130 do STJ, a empresa responde, perante o 

cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu 

estacionamento. A supracitada súmula consagrou o que se tem chamado 

de redução do módulo da prova, quando o ônus probatório a cargo do 

consumidor é restringido, bastando a demonstração de que o veículo 

objeto de furto estava no estacionamento da empresa quando do fato, 

conforme fotos, B.O. registrando o sinistro, e nota fiscal do aparelho 

furtado de dentro do veículo documentos esses trazidos parcialmente pela 

parte autora com a inicial (nota fiscal do notebook). Os elementos de prova 

apresentados confirmam suficientemente a presunção de veracidade do 

sinistro ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado. 

Sendo assim, provada a ocorrência do dano nas dependências do 

supermercado é dever da demandada indenizar os danos materiais 

ocasionados à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), 

pois, trouxe aos autos nota fiscal do notebook no valor de R$ 4.232,88 

(quatro mil e duzentos e trinta e dois Reais e oitenta e oito centavos). 

Ademais, comprovou que estava em viagem, portanto, logicamente 

transportando vestuários e demais itens de uso pessoal. Quanto ao dano 

moral, este decorre naturalmente do ato, que ultrapassa o mero 
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aborrecimento cotidiano. É evidente o abalo moral do cliente que teve o 

veículo arrombado e seus bens subtraídos enquanto almoçava. O 

estabelecimento que oferta o serviço de estacionamento, deve responder 

ante a quebra de confiança com o consumidor, eis que a parte autora 

depositou o seu bem na expectativa de que lá estaria seguro, podendo 

realizar a sua refeição com tranquilidade. 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$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR o Requerido a pagar ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), por danos materiais quantia a ser corrigida pelo INPC desde a 

data do fato e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação, e ainda, a título de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juíza 

de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011362-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUMMER TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON WESLEY ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 8011362-03.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SUMMER TOUR VIAGENS E EVENTOS 

LTDA - ME em desfavor de WELLIGTON ALVES FERREIRA, alegando que 

o Requerido é o responsável pelo grupo contratou seus serviços, 

conforme contrato anexado à inicial. Entretanto, o cheque dado em 

pagamento foi recusado pelo banco por insuficiência de fundos. 

Decretada a revelia do Requerido no ID 4957990. Assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do 

Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. A pretensão do autor se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado por meio do 

contrato e cheque emitido, cujo débito não foi impugnado pela parte 

requerida. Assim, partindo dessa premissa, entendo que a pretensão da 

autora se mostra amparada documentalmente, portanto, a procedência da 

demanda é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno o 

reclamado a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

Reais), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar a partir da primeira apresentação e o faço, com resolução 

de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011708-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

 

Processo: 8011708-51.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARLENE 

DAS GRAÇAS FORNACIARI TEIXEIRA em desfavor de COMPANHIA DE 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, alegando que 

possuía um contrato de financiamento com o Requerido e este, em 

17.07.2013, ajuizou Ação de Busca e Apreensão (Processo 

5711-34.2013.811.0006 em tramite na 3ª Vara Cível de Cáceres-MT), sob 

o argumento que as parcelas 39 e 41 estavam em atraso. Narra que a 

busca e apreensão do veículo foi deferida liminarmente nos autos, cujo 

cumprimento ocorreu no estacionamento da prefeitura municipal, local de 

trabalho da autora. Prossegue relatando que conseguiu reverter a decisão 

em sede de Agravo de Instrumento, comprovando que todas as parcelas 

estavam quitadas. No entanto, não foi possível cumprir o mandado de 

restituição porque o ora Requerido havia recolhido o veículo e leiloado-o, 

razão pela qual o valor do bem foi convertido em perdas e danos. A ação 

foi julgada improcedente e transitada em julgado em 30.07.2014. Aduz que 

ficou sem veículo por 1003 dias por culpa da Requerida que ajuizou 

indevidamente a Ação de Busca e Apreensão quando estava adimplente, 

causando-lhe enormes transtornos e frustrações, razão pela qual requer 

a reparação por danos morais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido sustenta que não 

houve nenhuma irregularidade na Busca e Apreensão proposta, pois a 

autora estava inadimplente pagando a parcela 39 somente após o leilão do 

bem. Ademais, a parte autora já foi devidamente compensada pelo fato do 

veículo ter sido vendido, levantando naqueles autos o valor de R$ 

82.075,64 (oitenta e dois mil e setenta e cinco Reais e sessenta e quatro 

centavos) .  Ext ra io  da sentença pro fer ida nos  au tos 

5711-34.2013.811.0006: “O fato é que nas fls. 62 e 64 a ré demonstrou ter 

procedido com o pagamento no Banco da Amazônia das parcelas 39 e 41 

do contrato, sendo estas as mesmas em que são objeto desta ação. Na 

impugnação, a autora não refutou referidos pontos. Portanto, nesta toada, 

encontra-se a ação despida da necessária comprovação da mora. (...)” O 

exercício do direito de ação promovido pelo Requerido não retira dele o 

dever de indenizar a parte adversa quando comprovada a ocorrência de 

danos. Em que pese a autora ter sido ressarcida quanto aos danos 

materiais sofridos, não pode passar despercebido que a conduta do 

Requerida lhe causou danos extrapatrimoniais, pois a autora vivenciou 

situação vexatória ao ter seu carro apreendido, passando a imagem de má 

pagadora. Ademais, a perda da posse do veículo por mais de três anos 

gerou à autora infortúnios e dissabores que ultrapassam o mero 

aborrecimento cotidiano. Tal situação decorreu do ato praticado pelo 
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Requerido que ajuizou busca e apreensão do veículo quando a autora 

estava adimplente com o contrato, conforme comprovado naqueles autos, 

portanto, está demonstrado o nexo de causalidade entre o ato do 

Requerido e os danos causados. Logo, o dano está configurado, cabendo 

ao Requerido repará-lo, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Em 

casos análogos o TJMT já se posicionou pela reparação dos danos 

morais: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – MORA – INEXISTÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA – 

RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTIFICAÇÃO – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE E EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE 

DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO 

– REGIMENTAL DESPROVIDO. A ação de busca e apreensão do 

Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser julgada improcedente, quando o 

devedor fiduciante comprova o adimplemento de suas obrigações e ilide a 

mora que lhe é imputada pelo credor fiduciário. Ajuizada ação de busca e 

apreensão sem a comprovação da constituição do devedor fiduciante em 

mora, pois não procurado no endereço constante do contrato, sobretudo, 

porquanto comprova supervenientemente o adimplemento das suas 

obrigações, fica configurada a litigância de má-fé do credor fiduciário por 

deduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Deve ser reconhecida a inexistência de débito em relação às parcelas do 

financiamento satisfeitas pelo devedor fiduciante, no tempo e modo 

convencionados no contrato celebrado entre as partes. É cabível a 

condenação do credor fiduciário ao pagamento de indenização por danos 

morais, quando o devedor fiduciante, ao tempo da efetivação da busca e 

apreensão do bem objeto da garantia fiduciária, se encontrava adimplente 

com as suas obrigações contratuais. (TJMT. AgR 52905/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

FRAUDE. APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDENTE. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DEVIDOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Ação de busca e apreensão indevida e julgada 

improcedente, em razão de fraude. Verifica-se que a autora ajuizou a 

presente ação indenizatória, visando ser reparada pelos danos morais e 

materiais sofridos em razão do indevido ajuizamento de ação de busca e 

apreensão pelo réu, ora apelante, que culminou na apreensão de seu 

veículo. Nas relações de consumo adota-se a teoria da responsabilidade 

objetiva, segundo a qual comprovado o nexo de causalidade entre o ato 

ilícito do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, a reparação 

se mostra devida, contudo adequando os valores das indenizações com 

moderação e razoabilidade. (TJMT. Ap 47356/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) Configurado o dano, 

impende examinar o arbitramento da respectiva indenização. 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, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8. 000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010922-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA ORTEGA LEDESMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010922-07.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por ALICIA ORTEGA LEDESMA DOS 

SANTOS em desfavor de RENOVA COMPANHIA SECURIIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A, alegando que ao tentar realizar compras em 

um estabelecimento local, foi submetida à análise de crédito e constatou 

que o Requerido havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito 

por um débito no valor de R$ 1.445,56 (mil e quatrocentos e quarenta e 

cinco Reais e cinquenta e seis centavos), contrato n. 1075495-2. Aduz 

que a inscrição é indevida, pois desconhece o débito em questão. 

Ademais, não foi notificado previamente quanto à inscrição. 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. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a existência da relação jurídica e consequente restrição. O 

Requerido aduz que o débito é referente a cessão de crédito cedida pelo 

Banco BV Financeira. No entanto, o Requerido não trouxe aos autos prova 

de que o autor contratou o serviço do banco supracitado que ocasionou a 

anotação. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” É 

certo que a parte autora possui outra negativação preexistente, realizada 

em 27.03.2013 por Romera Moveis e Eletrodomésticos, entre outras, 

conforme denota-se do extrato juntado aos autos, cujas negativações o 

autor não demonstrou serem indevidas. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 
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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. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001292-12.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALBINO CONCEICAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor 

alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais ter mantido 

relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar as 

negativações no importe de R$ 112,90(cento e doze reais e noventa 

centavos) e R$ 823,56(oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que 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 Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos de numero 1001295-64.2017.811.0006, telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pelo autor conforme relatório de faturas 

pelo número de telefone do autor 65 99808-6794, juntado na contestação, 

contudo o contrato restou cancelado por inadimplência no valor exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio autor, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. 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. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALBINO CONCEIÇÃO em 

desfavor da VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 
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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: 8011734-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA DE FIGUEIREDO FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA OAB - MT18721/O-O (ADVOGADO)

TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS OAB - MT0019268A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011734-83.2015.8.11.0006 Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

BERNARDINA DE FIGUEIREDO FILHA em face de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL e COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP. Nos termos do 

artigo 109, inciso I, da Constituição da República, aos juízes federais 

compete o julgamento das causas em que for ré empresa pública federal, 

o que se aplica à demandada. Destarte, tendo em vista a existência de 

Vara Federal neste município, resta flagrante a incompetência absoluta 

deste Juizado Especial. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, na 

forma da lei. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo. Cumpra-se. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011352-56.2016.8.11.0006 REQUERENTE: DILZA DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, ajuizada 

por DILZA DA SILVA CAMPOS, em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

objetivando compelir a parte requerida proceder a incorporação do 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), resultante 

da conversão de Cruzeiro Real para URV, com os devidos reflexos aos 

vencimentos e proventos da parte autora. Acerca da competência para 

processar e julgar as ações de cobrança de diferença de URV, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a seguinte decisão, vejamos 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 976 DO CPC - 

REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E 

RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE 

ACOLHIDO - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O 

JULGAMENTO DO INCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT 

IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, 

considerando a decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na 

Seção de Direito Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 

85560-2016, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até 

julgamento do incidente supra. Importa dizer que a decisão objetiva 

assegurar a uniformidade das decisões judiciais, contemplando os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012652-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (REQUERENTE)

ERNESTA STEPHANI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

KEICIANE CAMPOS SILVA (TESTEMUNHA)

 

Processo: 8012652-87.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ERNESTA 

STEPHANI ROCHA e ANGELA STEFANI ROCHA em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S.A, alegando que a primeira Requerente entregou à sua filha, 

segunda Requerente, uma folha de cheque de sua titularidade do Banco 

Itaú no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta Reais), o qual foi depositado na 

conta da autora Angela, agencia do Requerido, em 09.04.2015 e 

compensado no dia 13.04.2015. Ocorre que dias depois, a proprietária da 

loja “Todachik” entrou em contato com a autora Angela, informando-a que 

estava em posse da supracitada cártula que havia voltado por 

insuficiência de fundos. Assim, a autora entregou à empresária outro 

cheque no mesmo valor para pegar a cártula em discussão e descobrir o 

que havia ocorrido. Na agência do Banco Itaú foi confirmado que o cheque 

devolvido havia sido compensado pelo Banco do Brasil e, por esta razão, 

deveria ter sido arquivado pelo mesmo, não havendo justificativa para que 

este tivesse em circulação. No Banco do Brasil foi confirmado que o 

cheque foi depositado. Posteriormente, apurou-se que a empresária havia 

recebido outro cheque devolvido por insuficiência de fundos (de 

titularidade de terceiro) e, por equívoco, a cártula da autora foi entregue à 

esta. É a síntese necessária. Foi decretada a revelia do Requerido no ID 

8732009. 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. 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, cabendo ao mesmo provar os fatos 
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extintivos de sua responsabilidade. O banco Requerido sustenta que não 

houve demonstração de sua conduta ilícita, nem caracterização de dano 

moral. Ademais, a empresária que estava em posse do cheque 

reconheceu o erro e logo o saneou. É incontroverso que a autora teve o 

cheque de sua titularidade em circulação quando este deveria estar 

arquivado, uma vez que compensado, conforme demonstra os extratos 

bancários anexados à inicial. Por um equívoco do Banco Requerido, a 

autora teve sua cártula devolvida por insuficiência de fundos e foi 

cobrada indevidamente por um débito inexistente. Portanto, é evidente a 

falha na prestação de serviço do Requerido, cuja responsabilidade é 

objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. A conduta do 

Requerido configura danos morais in res ipsa nos termos da Sumula 388 

do STJ: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”. 

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, bem como o valor da negativação. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juíza de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010921-22.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica inexistente. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidos, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele 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 as assertivas são fatos extintos de direito, nos termos do art. 

373,II, do CPC. Pois bem. No caso em comento, a reclamada pugna pela 

existência do debito, juntando aos autos imagens retiradas dos sistemas 

do sistema eletrônico utilizado por ela, das quais as datas exatas dos 

pagamentos realizados pelo autor. Ademais, verifico que o comprovante 

de pagamento do referido mês em discussão, fevereiro/2016, aportado 

pelo autor nos autos não se alude a referida conta, uma vez que não 

condiz o número código de barras. Assim, entendo que a reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao credito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, diante da existência do 

débito. Via de consequência inexistindo ato ilícito por parte da reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da reclamante. Vale dizer, a eventual não comunicação previa 

da inclusão nos órgãos de proteção crédito, é de responsabilidade 

exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de 

inclusão de débito. Por fim, imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Diante do exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pleito da reclamante, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, ante a comprovada relação jurídica existência as partes, e, via de 

consequência, licitude do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

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. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença a 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: 8010657-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SOARES (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:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010657-39.2015.8.11.0006 Reclamante: 

Marilene de Oliveira Soares Reclamada: Dismobras Importacao, 

Exportacao e Distribuicao de Moveis e Eletrodomesticos S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro dos devedores por débito que desconhece. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não havendo preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 88 de 611



consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, e 

muito embora a requerida tenha trazido ainda aos autos laudo pericial onde 

restou constatado que a assinatura foi firmada pels autora, é possível 

comprovar a extrema semelhança das assinaturas do contrato com as 

lançadas nos documentos juntados com a inicial, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague à requerida o valor de R$ 156,36 (cento e cinquenta e seis reais e 

trinta e seis centavos). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague o débito em aberto no valor de R$ 156,36 (cento 

e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros e 

corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. Condeno a 

parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011772-32.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

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: 

8011772-32.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: VALDIENE DA SILVA 

EXECUTADO: 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: 8011408-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA FERREIRA MENDES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011408-65.2011.8.11.0006 REQUERENTE: MIGUELINA FERREIRA MENDES 

COSTA REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI 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: 8011792-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON CALADO BARBOSA (REQUERENTE)

WASHINGTON CALADO BARBOSA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011792-28.2011.8.11.0006 REQUERENTE: WASHINGTON CALADO 

BARBOSA - EPP, WASHINGTON CALADO BARBOSA 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012824-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BAPTISTA MUCARI DE ALMEIDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

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: 

8012824-29.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: ELIETE BAPTISTA MUCARI DE 

ALMEIDA EXECUTADO: 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012346-89.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DIAS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8012346-89.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO DIAS DE 

CARVALHO EXECUTADO: 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8011795-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Valdith Martins Pereira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARTINS PEREIRA OAB - MT8277-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTINS RIBEIRO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011795-07.2016.8.11.0006 REQUERENTE: VALDITH MARTINS PEREIRA 

INTERESSADO: MARIA MARTINS RIBEIRO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95. DECIDO. 

Cuida-se de pedido de concessão de ALVARÁ JUDICIAL formulado 

VALDITH MARTINS PEREIRA, visando o levantamento dos valores 

pertinentes ao saldo remanescente na conta bancaria utilizada em vida por 

sua mãe falecida MARIA MARTINS RIBEIRO. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que pedido formulado por meio da presente actio possui 

natureza de jurisdição voluntária, a qual é processada pelo rito especial 

previsto nos artigos 719 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Entretanto, o Enunciado n.º 08 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais é claro o bastante ao dispor, litteris: As ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Desta forma, como os procedimentos de jurisdição voluntária devem 

obedecer ao rito estabelecido nos artigos 719 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sem dúvida que se trata de procedimento que deve tramitar 

perante a Justiça Comum. A propósito, eis os seguintes casuísmos 

jurisprudenciais: ALVARÁ JUDICIAL. DE CUJUS COMPETÊNCIA PARA 

JULGAMENTO DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ESCORREITA. EXTINÇÃO 

DO FEITO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA, Resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, 

negar-lhe provimento, conforme razões expostas acima.? (TJMG-RI nº 

001094-37.2012.8.16.0132, 2ª Turma Recursal, Relator: Sigurd Roberto 

Bengtsson, julgado em: 18/12/2012). Posto isso, levando-se em 

consideração que os procedimentos de jurisdição voluntária possuem rito 

especial, e como tal, não são admissíveis nos Juizados Especiais, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 08 do FONAJE, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei 

n.º 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença 

publicada eletronicamente. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011290-89.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILHO PEREIRA PRESTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS CAMPO LARGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO JOAO LYRA NETO OAB - PR0018316A (ADVOGADO)

GIOVANA MAROCHI OAB - PR0061735A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011290-89.2011.8.11.0006 EXEQUENTE: HERCILHO PEREIRA PRESTES 

EXECUTADO: MOVEIS CAMPO LARGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Vistos, em correição. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme 

demonstrativo juntado no ID n. 2784870. Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se o Credor para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003788-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VONEY DA SILVA (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)

 

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, 
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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: 1003907-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SALES (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)

 

Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 10395115). 

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. 

Expeça-se o alvará conforme solicitado pelo causídico da requerente. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DIAS PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002300-58.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Houve a celebração de 

acordo entre as partes (id. 10336344). 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000213-61.2018.8.11.0006 REQUERENTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora, 

segundo alega, teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de 

proteção ao crédito pela empresa ré. Alega o demandante, na inicial, que 

possuía duas linhas de telefonia móvel, na modalidade “Vivo Controle”, 

com valor mensal fixo, entretanto, a Requerente se deparou com um 

aumento significativo e ao encontrar em contato com a Requerida foi 

informada que o plano contratado já não existia mais, devendo esta 

contratar um novo plano alterar o numero do telefone para (65) 

9630-0105. Relata ainda a parte autora, que após a alteração do contrato, 

bem como do numero de telefone, a Requerida passou a emitir faturas em 

separado, com data de vencimento e valor diverso; que após questionar 

novamente a Requerida, lhe foi informado que a Requerente precisaria 

alterar mais uma vez um plano de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), bem 

como efetuar o cancelamento do numero anterior e adquirir novo numero, 

sendo o (65) 9630-0105. A Requerente aduz também que após aceitar as 

alterações impostas pela Requerida, ficou ajustado que no mês de junho 

seriam emitidas duas faturas, sendo uma relacionada ao novo numero 

((65) 99680-0107) e outra pró-rata do antigo ((65) 9630-0105). Na 

sequencia, reclama que mesmo o mês de junho, a Requerida continuou a 

emitir duas faturas, o que resultou em negativação do nome da 

Requerente. Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

atualmente sua única relação contratual com a Requerida é referente ao 

numero (65) 99680-0107. Caso seja, deverá apresentar, no mesmo prazo, 

comprovantes de pagamento dos serviços mensais prestados pelo 

período pertinente ao contrato existente. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

juntar extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, a 

fim de comprovar que seu nome está inserido no rol inadimplentes. E, por 

fim, deve trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente 

do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-48.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DIEGO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Processo: 1003691-48.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MURILO 

DIEGO DE PAIVA em desfavor de BANCO BRADESCARD, alegando que foi 

surpreendido pela negativação realizada pelo Requerido ao tentar efetuar 

um crediário no comércio local. Tal negativação refere-se ao contrato CT 

04665340196. Entretanto, desconhece a origem de todas as negativações 

em seu nome, devendo ser canceladas, pois, são indevidas. 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 ilegitimidade passiva por tratar do mesmo grupo 

econômico. 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 várias faturas de cartão de crédito, nas 

quais constam pagamentos parciais na modalidade débito em conta, o que 

afasta a evidencia de fraude. 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, corroborando a inexistência 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: 1003806-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ DA SILVA NETO (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)

 

Processo: 1003806-69.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PEDRO 

LUIZ DA SILVA NETO em face de BANCO BRADESCARD S.A., em que a 

parte autora alega que foi até uma loja para efetuar uma compra, mas no 

momento em que precisou efetuar um crediário para parcelamento, foi 

informado pelo atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço 

de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte autora constava 

no cadastro de inadimplentes por lançamento efetuado pela requerida, 

inviabilizando a aquisição almejada. Sustenta que não reconhece tal 

apontamento, pugnando, ao final, pela declaração de nulidade da 

cobrança dos valores, bem como a condenação em danos morais. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 10530699), e não consta nos autos qualquer justificativa 

para sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003611-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GREGORIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003611-84.2016.8.11.0006 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. Em que 
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pese o autor ter requerido a desistência do feito, o fez após a realização 

de audiência. Observo, ainda, que é habitual ao patrono do autor requerer 

a desistência do feito após a realização de audiência nas centenas de 

ações patrocinadas pelo mesmo neste Juizado, que tem por objeto 

negativação indevida. Assim, 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: 1005469-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA HELENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

26/03/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005902-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETINA DOS SANTOS GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 26/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006069-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DO NASCIMENTO SILVA (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(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

26/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006250-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIMAR SOUZA DELUQUE (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: 26/03/2018 Hora: 13:45 (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: 1006335-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CONCEICAO DA SILVA (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: 26/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATIA ROSANA PARABA DE OLIVEIRA (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: 26/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012084-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA ROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9881139), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006409-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA SILVA (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: 26/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006464-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA DE SOUZA 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: 26/03/2018 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: 1006487-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOERLANDIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 26/03/2018 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: 1006582-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE JESUINE DOS SANTOS ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 26/03/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. MARCIO DA SILVA ALMEIDA, OAB/MT 

16358, PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS EM FAVOR DA RÉ 

AMANDA DA SILVA TORRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 157745 Nr: 5456-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, manifestar acerca dos documentos juntados 

às fls. 182/323.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230825 Nr: 1715-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Por todo o exposto, com supedâneo no art. 316 do Estatuto Adjetivo 

Penal, ambos do Estatuto Adjetivo Penal REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

DE FRANCISCO SILVA NETO, impondo as medidas cautelares constantes 

no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:a) comparecimento 

mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, pelo período de 

03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, 

sem autorização judicial.c) manter atualizado o seu endereço e telefone, 

devendo tal informação ser colhida pelo Oficial de Justiça, no ato de sua 

soltura.d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga;Antes da soltura do réu, a vítima deverá ser intimada da presente 

decisão, conforme determina o art. 21 da Lei n. 11.340/06.Após intimar a 

vítima, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E 

TERMO DE COMPROMISSO, PARA COLOCAR EM LIBERDADE o autuado 

FRANCISCO SILVA NETO, brasileiro, nascido em 31/10/1974, natural de 

Cáceres/MT, filho de Nestor Silva e Clair Pereira Silva, se por outro motivo 

não deva permanecer preso, bem como MANDADO DE INTIMAÇÃO das 

medidas cautelares impostas.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato do 

cumprimento desta decisão, cientificar o autuado de que, caso descumpra 

quaisquer das medidas cautelares impostas, ensejará a revogação da 

mesma e decretação da prisão preventiva (art. 312, paragrafo único, do 

CPP). Por fim, como consequência da declaração da vítima (fl. 51), 

REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS deferidas no procedimento de cod. 

230826, devendo ser acostado naquele feito, cópia da presente 

decisão.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Expeça-se o 

necessário.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se, com urgência.Cáceres/MT, 9 de março de 2018. 

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226419 Nr: 11717-18.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO MATIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11717-18.2017.811.0006 – Id. 226419

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSE RODRIGO MATIAS LIMA

INTIMANDO: o Denunciado(a): Jose Rodrigo Matias Lima, Cpf: 

73168947172, Rg: 1772064-8 SSP MT Filiação: Maria Gorete Matias Lima, 

data de nascimento: 02/04/1986, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), office boy, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.
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FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Abstrai-se dos autos, que no dia 24 de maio 

de 2013, por volta das 06h:30min, NO Bar Nossa Senhora da Guia, 

localizado na Rua das Magnólias, nº 664, Bairro Jardim Padre Paulo, os 

denunciados ANTÔNIO LUIZ DE AMORIM, JOSÉ RODRIGO MATIAS LIMA, 

PEDRINHO DE TAL, ADNAN DE TAL E LIBÉRIO DE TAL, todos agindo de 

forma livre e conscientes, ofenderam a integridade corporal da vítima 

Reinaldo Guia da Silva. (....) Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denuncia (....), JOSÉ RODRIGO MATIAS 

LIMA, (....) pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, e 147, 

ambos do Código Penal Brasileiro, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado JOSE RODRIGO MATIAS 

LIMA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. 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, , digitei.

Cáceres - MT, 12 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001162-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimação do Patrono 

do Autor para que fique ciente da CONTESTAÇÃO ID 12155363 e 

querendo apresente IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO no prazo de 15 

dias. Nº DO PROCESSO: 1001162-25.2017.8.11.0005 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.028.100,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: DIONATAN GOMES DUARTE - PR0071613A OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000184-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000184-14.2018.8.11.0005 REQUERENTE: SUINOBRAS ALIMENTOS 

LTDA REQUERIDO: FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos etc. DESIGNO a audiência para o dia 06 de junho de 2018, às 16:00 

horas. Informe o Juízo Deprecado com a máxima URGÊNCIA. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimo o patrono da 

parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas Judiciais e custas 

de preparo da Carta Precatória para a Comarca de TANGARÁ DA SERRA 

-  MT,  com a  f ina l idade de  C ITAÇÃO.  Processo: 

1000962-18.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 397.595,25; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: EDSON 

SANCHES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000190-21.2018.8.11.0005 AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA 

- ME Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 06 de junho de 2018, às 

15:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36053 Nr: 890-63.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

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

OAB:4729-A

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108545 Nr: 1841-76.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Taques de Oliveira, Maria Aparecida 

Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Maria Aparecida Almeida Oliveira e Nélio Taques 

de Oliveira

 Localidade: Alto Paraguai/MT

 Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108985 Nr: 2074-73.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Lemes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Dirce Lemes de Araújo

 Localidade: Alto Paraguai/MT

Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93044 Nr: 1299-29.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Letícia Ferreira da Silva

Localidade: Alto Paraguai/MT

Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31348 Nr: 2092-46.2006.811.0005

 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: Espolio de Mario Becegato, Mário Antonio Reis Becegato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Kroling, Flavio Kroling, Altemar 

Kroling, Rosimeiri Ortega Kroling, Eder Kroling, Marilza Aparecida Raimundo 

Kroling, Fabio Kroling, Michyeli Aparecida Ferdinando Kroling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA MATIAS DE 

CAMARGO BRAGHIN, para devolução dos autos nº 

2092-46.2006.811.0005, Protocolo 31348, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103333 Nr: 3126-41.2015.811.0005

 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: DPdEdMG, MSSdO, TSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur-Carlos Santos França - 

OAB:22850/0 - MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 33 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, e em harmonia com o entendimento ministerial, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e efeitos 

legais o acordo entabulado entre as partes, e por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b” do NCPC.Ciência ao Ministério Público.Com a renúncia ao prazo 

recursal, arquivem-se os autos observando as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 

de junho de 2016.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83212 Nr: 2116-98.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Antunes da Silva, Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos nº 2116-98.2011.811.0005

I- Em decorrência da certidão de fl. 205 homologo o cálculo de fls. 

201/203.

II- Expeça-se RPV.

III- Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86451 Nr: 2072-45.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 96 de 611



 PARTE AUTORA: Francisco de Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos nº 2072-45.2012.811.0005

I- Dê-se vista ao Exequente da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86424 Nr: 2038-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicio Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos nº 2038-70.2012.811.0005

I- Homologo o cálculo de fls. 191/192, pois em consonância com a decisão 

de fls. 184 verso.

II- Expeça-se RPV.

III- Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86437 Nr: 2053-39.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos nº 2053-39.2012.811.0005

I- Homologo o cálculo de fls. 193/194, pois em conformidade com a 

decisão de fls. 188 e verso.

II- Expeça-e RPV.

III- Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 116905 Nr: 1741-87.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Guimarães de Matos Junior, Nilton 

Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 CERTIDÃO

Certifico que o envelope da criminalística nº 04001166 encontra-se juntado 

nos autos desmembrados nº 2880-74.2017.811.0005, código 119032 

correspondente ao Acusado Edilson Béia e que, manejando os autos, 

constatei que a mídia (fls.339) encontra-se danificada (quebrada ao cento 

do DVD).

Certifico ainda que, após solicitação, a POLITEC encaminhou as mídias 

contendo cópias do Laudo Pericial 2.10.2017.28375-01, devidamente 

lacrados em envelope de segurança nº 04030182, 04030179, 04030180 e 

04030178 os quais foram juntados:

• Lacre nº 04030182 foi juntado aos autos nº 1741-87.2017.811.0005, 

código 116905 – Acusados Nilton Carlos de Lima e Manoel Guimarães de 

Matos Junior;

• Lacre nº 04030179 foi juntado aos autos nº 2880-74.2017.811.0005, 

código 119032 – Acusado Edilson Beia;

• Lacre nº 04030180 foi juntado aos autos nº 3586-57.2017.811.0005, 

código 120769 – Acusada Mariana Nunes Rodrigues;

• Lacre nº 04030178 foi juntado aos autos nº 2879-89.2017.811.0005, 

código 119031 – Acusado Stallony Lourenco Vanni.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120769 Nr: 3586-57.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Nunes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur-Carlos Santos França - 

OAB:22850/0 - MT

 CERTIDÃO

Certifico que o envelope da criminalística nº 04001166 encontra-se juntado 

nos autos desmembrados nº 2880-74.2017.811.0005, código 119032 

correspondente ao Acusado Edilson Béia e que, manejando os autos, 

constatei que a mídia (fls.339) encontra-se danificada (quebrada ao cento 

do DVD).

Certifico ainda que, após solicitação, a POLITEC encaminhou as mídias 

contendo cópias do Laudo Pericial 2.10.2017.28375-01, devidamente 

lacrados em envelope de segurança nº 04030182, 04030179, 04030180 e 

04030178 os quais foram juntados:

• Lacre nº 04030182 foi juntado aos autos nº 1741-87.2017.811.0005, 

código 116905 – Acusados Nilton Carlos de Lima e Manoel Guimarães de 

Matos Junior;

• Lacre nº 04030179 foi juntado aos autos nº 2880-74.2017.811.0005, 

código 119032 – Acusado Edilson Beia;

• Lacre nº 04030180 foi juntado aos autos nº 3586-57.2017.811.0005, 

código 120769 – Acusada Mariana Nunes Rodrigues;

• Lacre nº 04030178 foi juntado aos autos nº 2879-89.2017.811.0005, 

código 119031 – Acusado Stallony Lourenco Vanni.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 24430 Nr: 2226-44.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Honorio Paulino, Nelson Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, José Maria Mariano - OAB:3539-A

 (ii) julgo procedente a denúncia contra Nelson Fiori (brasileiro, casado, 

agricultor, portador da Carteira de Identidade RG n. 4.410.676-0 SSP/PR, 

inscrito no CPF n. 356.289.951-34, nascido aos 05.3.1967 em 

Renascençal/PR, filho de Francisco Fiori e Armelinda Zucco, residente e 

domiciliado na Rua das Araucárias, n. 557, Bairro Novo Diamantino, nesta 

cidade) o que faço com fulcro assente no artigo 413 do Código de 

Processo Penal a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri como incurso no artigo 121, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.- Recurso em liberdade:O 

acusado Nelson Fiori respondeu ao processo em liberdade, sendo certo 

que resta ausente elemento fático e jurídico para imposição de prisão 

preventiva ou medida cautelar.P. R. I. C.Diamantino/MT, 12 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 42485 Nr: 3263-33.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juciana Silva França, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Gomes S. Filho - 

OAB:12.036

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS
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AUTOS Nº 3263-33.2009.811.0005 - CÓDIGO – 42485

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Juciana Silva França e Ministério Público Estadual

RÉU(S): Ademar da Silva Oliveira

INTIMANDO: Réu(s): Ademar da Silva Oliveira Filiação: Jose da Silva 

Oliveira e Maria das Graças da Silva Oliveira, data de nascimento: 

03/05/1980, brasileiro(a), natural de São Jose do Belmonte-PE, solteiro(a), 

Endereço: Atualmente em Lugar Incerto e Não Sabido.

FINALIDADE: PARA QUE, EM 05 (CINCO) DIAS CONSTITUA NOVO 

ADVOGADO. SALIENTANDO QUE DECORRIDO O PRAZO, SEM 

MANIFESTAÇÃO, SERÁ NOMEADO A DEFENSORIA PÚBLICA.

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 3263-33.2009.811.0005. - I – Intime-se o 

acusado, por edital, para em 05 dias constituir novo advogado. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, será nomeado a Defensoria Pública. 

Diamantino/MT, 30 de maio de 2017. Gerardo Humberto Alves Silva Junior - 

Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,_________ Elieth 

Ferreira da Silva, digitei.

Diamantino - MT, 12 de março de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 119031 Nr: 2879-89.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stallony Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 CERTIDÃO

Certifico que o envelope da criminalística nº 04001166 encontra-se juntado 

nos autos desmembrados nº 2880-74.2017.811.0005, código 119032 

correspondente ao Acusado Edilson Béia e que, manejando os autos, 

constatei que a mídia (fls.339) encontra-se danificada (quebrada ao cento 

do DVD).

Certifico ainda que, após solicitação, a POLITEC encaminhou as mídias 

contendo cópias do Laudo Pericial 2.10.2017.28375-01, devidamente 

lacrados em envelope de segurança nº 04030182, 04030179, 04030180 e 

04030178 os quais foram juntados:

• Lacre nº 04030182 foi juntado aos autos nº 1741-87.2017.811.0005, 

código 116905 – Acusados Nilton Carlos de Lima e Manoel Guimarães de 

Matos Junior;

• Lacre nº 04030179 foi juntado aos autos nº 2880-74.2017.811.0005, 

código 119032 – Acusado Edilson Beia;

• Lacre nº 04030180 foi juntado aos autos nº 3586-57.2017.811.0005, 

código 120769 – Acusada Mariana Nunes Rodrigues;

• Lacre nº 04030178 foi juntado aos autos nº 2879-89.2017.811.0005, 

código 119031 – Acusado Stallony Lourenco Vanni.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120467 Nr: 3465-29.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Meireles Lopes, Magno Mendes de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787/MT, Priscila Ferreira Galeno - OAB:13.396/MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado dos 

requeridos, Dr David Clemente Rudy, para proceder a devolução dos 

autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 12 de Março de 2018.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104410 Nr: 317-44.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimação do PATRONO DO DENUNCIADO DR. MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ, para que apresente MEMORIAIS FINAIS, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111026 Nr: 3192-84.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Douglas dos Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Cássio Mello - 

OAB:14.312-B

 Intimação do Patrono do Requerido, para que no prazo legal, se manifeste 

acerca do cálculo de Pena de fls. 120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123057 Nr: 4561-79.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mat Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Aguiar dos Santos Filho, Josias Carlos 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono dos Denunciados DR. MARCOS WZGNER SANTANA 

VAZ, para apresentar procuração no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120356 Nr: 3429-84.2017.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Mendes de Arruda, Bruno Meireles 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787/MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado dos 

requeridos, Dr David Clemente Rudy, para proceder a devolução dos 

autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 12 de Março de 2018.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 
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meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111470 Nr: 3436-13.2016.811.0005

 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: MdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Cristina Nunes - 

OAB:22.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimação do Patrono do Autor, para que fique ciente da CONTESTAÇÃO 

de fls.42/43, e querendo apresente IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83418 Nr: 2373-26.2011.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Dadalto Baptistoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Baptistoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor, 

Drª Aldorema Viana Reginato, para proceder a devolução dos autos, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 12 de Março de 2018.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 31786 Nr: 270-85.2007.811.0005

 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: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Rodrigues Alessi Júnior 

( Promotor de Justiça) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Intimação do Patrono do Requerido para retirar os autos em carga, e se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100252 Nr: 1569-19.2015.811.0005

 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: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 Intimação do Patrono do Autor, para no prazo legal, apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 105564 Nr: 667-32.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente de fls. 84/94 e se 

manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 115237 Nr: 938-07.2017.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peterson Silva e Souza, Weverton Sebastião Silva 

Souza, Mirelly Silva e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alezandra Lucilia Santana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte autora, para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) requerido(a) ALEZANDRA LUCILIA SANTANA DE SOUZA

 Localidade: AV. CONCEIÇÃO Nº 145, BAIRRO: SÃO BENEDITO – 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40218 Nr: 1071-30.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernandes Edvaldo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros 

(Procuradora Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que no prazo de 05 dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83519 Nr: 2500-61.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenilson Baldissarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Regina Santana 

Duarte - Procuradora do Estado - OAB:

 (...) independentemente de sua natureza e para fins de atualização 

monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a 

incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.É 
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necessário, portanto, obedecer ao previsto na nova legislação, sob pena 

de evidente prejuízo ao interesse público posto em discussão.Por sua vez, 

no julgamento do recurso de apelação/remessa necessária n. 

148.872/2015, relatado pelo Desembargador Márcio Vidal, o e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso estabeleceu:Em relação ao regime de atualização 

monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações 

judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 

2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E.Com 

efeito, nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda 

Pública a correção monetária e os juros de mora devem obedecer ao 

disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009. Entretanto, a partir de 25.3.2015 a correção monetária 

deverá ser aplicada conforme o IPCA-E, permanecendo a incidência dos 

juros de mora de acordo com a taxa de juros incidentes sobre a caderneta 

de poupança (Recurso Especial n. 205.946/SP, submetido ao rito do artigo 

543-C do Código de Processo Civil/1973, em consonância com o decidido 

no julgamento da modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida 

nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF).Posto isso, acolho parcialmente a 

impugnação com o fim de determinar que a correção monetária e os juros 

moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, 

após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E.II – Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87976 Nr: 238-70.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Damasceno dos 

Santos-Procuradora do Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, nos seguintes 

termos:Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.É necessário, portanto, 

obedecer ao previsto na nova legislação, sob pena de evidente prejuízo 

ao interesse público posto em discussão.Por sua vez, no julgamento do 

recurso de apelação/remessa necessária n. 148.872/2015, relatado pelo 

Desembargador Márcio Vidal, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

estabeleceu:Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros 

moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda 

Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E.Com efeito, nas 

condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública a 

correção monetária e os juros de mora devem obedecer ao disposto no 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 

Entretanto, a partir de 25.3.2015 a correção monetária deverá ser aplicada 

conforme o IPCA-E, permanecendo a incidência dos juros de mora de 

acordo com a taxa de juros incidentes sobre a caderneta de poupança 

(Recurso Especial n. 205.946/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do 

Código de Processo Civil/1973, em consonância com o decidido no 

julgamento da modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida nas 

ADIs 4.357/DF e 4.425/DF).Posto isso, acolho parcialmente a impugnação 

com o fim de determinar que a correção monetária e os juros moratórios 

sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, após, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E.II – Int.Diamantino/MT, 12 de 

março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90366 Nr: 2673-17.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Rozendo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos n. 2673-17.2013.8.11.0005.

I – O município de Alto Paraguai/MT interpõe impugnação sustentando, em 

síntese, a cobrança de verbas prescritas (fls. 127/128).

O embargado sustenta a improcedência da impugnação (fls. 133/135).

É o relatório. Decido.

Estabelece o § 2º do artigo 535 do Código de Processo Civil que ‘quando 

se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia 

superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o 

valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.’

Nesse aspecto, constato que a petição de fls. 127/128 o exequente não 

informou, com precisão, a ocorrência da suposta prescrição, bem como 

não declarou de imediato o valor que entende correto, de forma que a 

arguição não merece conhecimento.

Posto isso, não conheço da arguição, com fundamento no artigo 535, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

II – Em decorrência do item I homologo o cálculo de fl. 108/124, com 

consequente expedição de RPV.

III – Int.

Diamantino/MT, 12 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-32.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE BATISTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010302-32.2015.8.11.0005 REQUERENTE: SERGIO JOSE BATISTONI 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Indefiro o pedido para expedição 

de certidão para habilitação do crédito, haja vista que basta o interessado 

extrair cópia das decisões constitutivas de seu crédito e requerer a 

habilitação nos autos da recuperação judicial. Ao arquivo. Cumpra-se. 

Diamantino, 08 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001116-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001116-36.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

EXECUTADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO 

DO BRASIL 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 
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pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010076-27.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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: 

8010076-27.2015.8.11.0005 EXEQUENTE: GERCINA FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em análise dos autos, verifico ser 

prudente a designação de audiência de conciliação para tentar dirimir a 

questão referente a obrigação de fazer. Assim, designo audiência de 

conciliação par ao dia 25 de abril às 15h30min. Para tanto, intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Diamantino, 08 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 08hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-10.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010200-10.2015.8.11.0005 REQUERENTE: LIDIANA MACEDO DA SILVA 

REQUERIDO: PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP Vistos, 

etc. 1 – Verifica-se que o processo encontra-se parado, na tentativa de 

intimação da parte reclamada, que é revel, para apresentação de 

contrarrazões. Contudo, é certo que os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluem independentemente de intimação. 2 – 

Assim, tendo em vista a existência de recurso interposto pela parte 

autora,Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. 3 - Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 4 - Cumpra-se. 

Diamantino, 29 de setembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-37.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MORAIS (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013723-98.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALLE ARRUDA DE AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8013723-98.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: WALLE ARRUDA DE AQUINO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Tendo em vista a certidão da Sra. 

Gestora de id. 12094346, INDEFIRO o pleito da parte requerida de 

reconhecimento de nulidade da intimação da sentença de embargos de 

declaração proferida nos autos. É que a parte requerida alega que a 

intimação do patrono da sentença de embargos foi realizada apenas pelo 

sistema do Processo Judicial Eletrônico, e não através de publicação no 

Diário da Justiça Eletrônico, razão pela qual requer nova intimação da 

decisão e nova abertura de prazo para Recurso. Contudo, conforme 

certificado pela Senhora Gestora, a publicação dos atos processuais 

praticados no sistema PJe no DJe passou a ser obrigatória desde 

20.03.2017, quando foi publicada a portaria n. 161/2017-PRES. Assim, 

tendo em vista que a sentença que decidiu os embargos de declaração da 

parte requerida é anterior a data de publicação da referida portaria, a 

intimação realizada via Sistema PJE é válida, especialmente porque 

realizada em nome do patrono que requereu sua habilitação para que 

todas as publicações e intimações fossem feitas exclusivamente em seu 

nome. Desta forma, ante o indeferimento do pedido, determino a parte 

requerida que cumpra a decisão de id. 9700265 - pág. 1/2, no prazo de 05 

dias, sob pena de penhora online. Cumpra-se. Diamantino, 08 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANANIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (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: 

1000356-87.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JULIANO ANANIAS DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 08 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-37.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-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: 

8010485-37.2014.8.11.0005 REQUERENTE: JOSENIL DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 08 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000414-90.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARCIELA IMACULADA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONHARD JONATHAN FREITAS FALLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000020-49.2018.8.11.0005 REQUERENTE: LEONHARD JONATHAN 

FREITAS FALLER REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme id. 11916541 – pag. 1, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino, 07 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001676-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. (REQUERENTE)

A. F. (REQUERENTE)

L. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001676-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA 

LAVERMANN, IGOR FERRARI, ALLANA FERRARI REQUERIDO: MARCIANO 

FERRARI Vistos etc. Tendo em vista a disponibilização do Workshop de 

Direito Sistêmico pelo Egrégio Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC, 

tendo o Instituto Oca agendado o evento de Constelação Familiar para o 

dia 18/04/2018 às 07h30min, determino a intimação da família para 

participação (Luciana, Marciano). Advirta-se que o comparecimento é 

obrigatório e que será fornecida certidão de presença para o trabalho, se 

for o caso. Transcorrido o evento, certifique-se acerca da participação 

das partes. Intime-se com urgência. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

12/03/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001676-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. (REQUERENTE)

A. F. (REQUERENTE)

L. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)
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RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001676-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA 

LAVERMANN, IGOR FERRARI, ALLANA FERRARI REQUERIDO: MARCIANO 

FERRARI Vistos etc. Tendo em vista a disponibilização do Workshop de 

Direito Sistêmico pelo Egrégio Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC, 

tendo o Instituto Oca agendado o evento de Constelação Familiar para o 

dia 18/04/2018 às 07h30min, determino a intimação da família para 

participação (Luciana, Marciano). Advirta-se que o comparecimento é 

obrigatório e que será fornecida certidão de presença para o trabalho, se 

for o caso. Transcorrido o evento, certifique-se acerca da participação 

das partes. Intime-se com urgência. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

12/03/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004446-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

V. D. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. G. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004446-42.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VALDINEI DE SOUSA RABELO, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

LEILA REGINA GOMES DA MOTA Vistos etc. Certifique-se acerca do 

decurso, ou não, do prazo para a contestação e, após, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito. Tendo em vista a 

disponibilização do Workshop de Direito Sistêmico pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, através do NUPEMEC, tendo o Instituto Oca agendado o evento de 

Constelação Familiar para o dia 18/04/2018 às 07h30min, determino a 

intimação de Valdinei e Leila para participação. Advirta-se que o 

comparecimento é obrigatório e que será fornecida certidão de presença 

para o trabalho, se for o caso. Transcorrido o evento, certifique-se acerca 

da participação das partes tanto no Workshop do dia 18/04/2018, quanto 

na Oficina de Pais e Filhos do dia 10/03/2018. Cumpridas todas essas 

providências, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Em 

seguida conclusos. Intime-se com urgência. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 12/03/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 202251 Nr: 326-36.2018.811.0037

 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: MARIA DE FÁTIMA PUSCINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial e, por ora, determino a intimação da requerente a fim de 

que esclareça a situação da alienação fiduciária constante no documento 

do veículo, cuja transferência de titularidade é postulada na inicial, 

juntando os documentos pertinentes, no prazo de 15 dias.

 Informada e comprovada a quitação do financiamento, considerando, 

ainda, que o titular do veículo faleceu deixando esposa e filhos, intime-se a 

autora para juntar a qualificação dos mesmos, no prazo de 15 dias.

Com as qualificações, intimem-se para concordar ou impugnar o pedido 

inicial, no prazo de 15 dias, entendendo-se o silêncio como concordância.

Havendo filho menor, manifeste-se o parquet.

Não estando o financiamento quitado, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08/03/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 48270 Nr: 3658-94.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOL, ILDO, GdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o 

pedido para declarar que o autor não é o pai biológico de Guilherme de 

Oliveira Leite, isentando-o do pagamento dos alimentos.Oficie-se ao 

cartório de registro civil para retificar o registro de nascimento de 

Guilherme de Oliveira Leite, excluindo da filiação o nome do requerente 

Volnei Leite e da qualidade de avós paternos Lorino Leite e Iracema 

Quadros Leite.Às demais providencias necessárias.Condeno o requerido 

ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 85, § 2ºdo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publicada e registrada 

no sistema Apolo.Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da presente 

como mandado/carta precatória/ofício.Primavera do Leste/MT, 

08/03/2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110036 Nr: 358-51.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 

13.049

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

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para 

reconhecer a União Estável existente entre Cidio Zimmerman e Beatriz 

Goldolo da segunda quinzena de setembro de 2001 a 24 de dezembro de 

2011 (f. 379) e dissolvê-la. No mais, DETERMINO que os bens 

móveis/eletrônicos/eletrodomésticos e as benfeitorias realizadas no 

imóvel, adquiridos e construídas na constância da união estável sob mútuo 

esforço, conforme alhures descrito, sejam partilhados na proporção de 

50% (cinquenta por cento) entre as partes. Publicada e registrada no 

sistema Apolo.Transitada em julgado, expeça-se o necessário.Após, nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se em segredo de 

justiça (art. 155, II, do C.P.C.), procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Primavera do Leste, 08/03/2018.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034127-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARCELO DESSBESELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU DESSBESELL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 
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1034127-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IVAN MARCELO DESSBESELL 

INVENTARIADO: IRINEU DESSBESELL Vistos, etc. Defiro a gratuidade da 

justiça. Nomeio inventariante o requerente, que deverá assinar o 

respectivo termo de compromisso, em 05 (cinco) dias. Após, no prazo de 

20 (vinte) dias preste as primeiras declarações, constando o nome e 

qualificação de herdeiros. Citem-se os herdeiros não representados, o 

credor mencionado na inicial, a Fazenda Pública e o Ministério Público. 

Cite-se. Intimem-se. Serve a presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000900-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ETANIL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000900-42.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ELIZABETH APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: APARECIDO ETANIL DA SILVA Vistos, 

etc. Recebo a inicial na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e 

determino que o feito tramite sob segredo de justiça. Considerando que a 

parte autora não tem conhecimento do paradeiro do réu, procedo à 

consulta dos dados cadastrais dos mesmo junto à Infojud (Receita 

Federal) e ao Renajud (DETRAN). Determino que a Secretaria de Vara 

realize a consulta junto ao SIEL. Obtido endereço, cite-se e intime-se o 

requerido para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

inexitosa a tentativa de localização do requerido, vista à parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada contestação, certifique-se quanto à sua tempestividade e 

intime-se a parte contrária para impugnação. Em seguida, retornem os 

autos conclusos. Dê-se vista ao MP. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000898-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GERONIMO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O (ADVOGADO)

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON PORFIRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000898-72.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO GERONIMO 

ALVES REQUERIDO: HUDSON PORFIRIO 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. Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça. Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. 

Cite-se o requerido para responder a ação no prazo de 15 dias, 

consignando-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Sem prejuízo, 

intime-se o autor para que apresente a sentença a qual decretou o seu 

divórcio, conforme documentos de ID 11846191. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004449-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETHE MARQUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE GONÇALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004449-94.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: ARLETHE MARQUES DE 

ARAUJO EXECUTADO: LUIZ VICENTE GONÇALVES DE ARRUDA 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. Cabe salientar que o presente feito deverá 

tramitar em segredo de justiça. Proceda-se às anotações necessárias. 

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, do CPC. Intime-se o devedor com as advertências legais, para, 

em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, nos termos 

da petição, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de protesto do título, bem como de lhe ser decretada a prisão 

cível por até 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, §§ 1º a 7º, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo legal e 

decorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito. Serve a presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004852-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO PAIVA (EXECUTADO)

APARECIDO PAIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo de 15(quinze) dias, requerido pela para 

exequente. Assim intimo a parte exequente para se manifestar nos autos 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003792-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO POLIDORO (REQUERENTE)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA CERTIDÃO DO ID 11104474.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118842 Nr: 1219-03.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, POLIANA 

PIERGENTILE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Processo nº 1219-03.2013.811.0037 (Código nº 118842)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenização 

por Perdas e Danos

 Requerente: Espólio de Hélio Ribeiro de Morais
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Requerido: Walmir de Souza

Requerido: Alcido Nilson e Outros

Vistos em correição.

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e 

indenização por perdas e danos proposta por Espólio de Hélio Ribeiro de 

Morais – Espólio em face de Walmir de Souza e Alcido Nilson, qualificados 

nos autos em epígrafe.

Após integralizada a relação jurídica processual, a parte autora desistiu da 

ação, com anuência da parte requerida (fls.142).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 193286 Nr: 5356-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS, JERUSA TOZETTO 

MAYER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A, RONIVALDO DE 

SOUZA CAMARGO, DARCI CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:MT 

15.687-A, Evaristo Aragão F. dos Santos - OAB:OAB/RS 65.191-A, 

FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica INTIMADO para 

se manifestar acerca das correspondências devolvidas juntadas aos 

autos às fls.134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123768 Nr: 6330-65.2013.811.0037

 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: ERONIDES EMILIANO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ/UNIBANCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimo a parte requerente para se manifestar acerca da petição juntada 

aos autos às fls. 117/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203587 Nr: 1098-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, 

ANDERSON VIEIRA GONÇALVES, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO A. VARGAS NUNES - 

OAB:MT/10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203328 Nr: 963-84.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA GERANA LTDA ME, ROSELI DA 

SILVA ARCAL, SILAS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:MT/18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7464 Nr: 73-83.1997.811.0037

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Intimo a parte autora para comprovar o pagamento das diligências para o 

cumprimento dos mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203513 Nr: 1067-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WLADIMIR DE OLIVEIRA LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AFONSO ALVES, CECILIA EMILIA 

SCHMIDT ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO REIS DA SILVA - 

OAB:61.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 
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a fotocópia como mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202905 Nr: 705-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA G. DOS SANTOS, CLAUDIA 

MARIA GOTTFRIED SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3609 Nr: 45-23.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI, Clarise Ruviaro 

Tomazetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Intimo o advogado da parte exequente para se manifestar acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104502 Nr: 3482-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR AMORIM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Intimar o patrono do autor Dr. Washington Faria Siqueira, OAB/MT 

18.071-A, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132049 Nr: 4434-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COISAS DA TERRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, MAURO EIITI MUROFUSE, DIEGO KENJI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para se manifestar acerca das 

correspondências devolvidas, juntadas aos autos às fls. 207.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001118-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001118-70.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA 

Visto, O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001130-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001130-84.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: KAMILA FREITAS COUTRIN Visto, O não recolhimento 

das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 
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determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

07 de março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000824-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (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:

J. V. T. (REQUERIDO)

L. G. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000824-18.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

REQUERIDO: JOAO VILELA TEODORO, LENITA GUIMARAES DANTAS 

Visto, Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante 

da mora do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Considerando 

que não foi localizado o comprovante de mora, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/e 

apresentar o comprovante de mora do devedor, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, 

III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

março de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11982139, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SIMAO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não pagou o débito, 

apesar de intimada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005232-86.2017.8.11.0037

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000267-65.2017.8.11.0037

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:

JAIR LUIZ HENN (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 12026115, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001700-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DEMICIANO MORAES (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 11595344, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004412-67.2017.8.11.0037

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:

GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11186905, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003558-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NERI MENDES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004152-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO SALMAZO (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 10913627, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10820245, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001006-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FERRO RODRIGUES ALVES (REQUERIDO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001876-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES (RÉU)

ADEMIR FERNANDES SILVA (RÉU)

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME (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 Nº 11050998, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002453-61.2017.8.11.0037

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:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004961-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE GARZELLA DE AVILA (EXECUTADO)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos.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 nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004681-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I.R. BRABO - EQUIPAMENTOS (EXECUTADO)

ISMAEL RAMOS BRABO (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 de nº 11143912, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000158-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a devolução da correspondência devolvida de Id 

11958919, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000906-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DIOMAR WERNER (RÉU)

 

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, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004793-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR (DEPRECADO)

ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - ME (DEPRECADO)

SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 108 de 611



manifestar sobre a certidão de ID 11547050, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004583-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE TURRA (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 11641058, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004972-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI NOVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11834547, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001907-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR)

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001313-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ NEVES DE CARVALHO FERREIRA (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 11730049, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002030-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GBX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001311-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ NEVES DE CARVALHO FERREIRA (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 11903031, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001310-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI GARCIA SCHULTZ (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 11878496, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004607-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA KATIA ARAUJO MEDEIROS SANTOS (AUTOR)

FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA NUNES FELIX DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001430-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE LONGHI (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 1208499667, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003131-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELINA VALDAMERI (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 11875984, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001278-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES (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 11834864, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000395-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (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 IS 11875220, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003350-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ROSSETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001309-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CUSTODIO FONSECA (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 11896637 ,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001210-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA 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 11796782, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111542 Nr: 1960-77.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA NUTRIBIO- NUTRIÇÃO ANIMAL E OLEOS 

VEGETAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 11.084, LUIS CARLOS NÉSPOLI JÚNIOR - OAB:MT/ 

19139, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, Nilson 

Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, Suelen Cristiana Viana Corá - 

OAB:22.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição,

Defere-se o pedido de p.77.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130136 Nr: 2842-68.2014.811.0037

 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: LUIZ SILVEIRA BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE 

CAMINHÃO- APROCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Certifico que efetuei ligação no telefone (66) 3498-1817, conforme o 

número na decisão de fls. 296, com a finalidade de intimar a Senhora 

ELIZETE SOUZA SOLIMAN, no entanto, a atendente informou que o 

telefone não pertence mais a Senhora Elizete e que varias pessoas fazem 

a tentativa de falar com ela neste número.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124990 Nr: 7555-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESENTAÇÕES MARDRA LTDA - ME, 

JOSEMAR MARTINS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de intimar a parte executada Representações Mardra 

Ltda - ME acerca da restrição judicial, uma vez que não foi citada 

conforme fls. 106. 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 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67175 Nr: 7028-13.2009.811.0037

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCINIO DAMIÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120394/SP
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 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 

apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, 

no prazo de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134309 Nr: 6226-39.2014.811.0037

 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: ELIAS CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO BRUNETTA, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A (ENERGISA), ALLIANZ SEGUROS S/A, FAIR FAX 

BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - 

OAB:OAB/SP 171.674, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - 

OAB:41775/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, ROSA MARIA 

POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA, 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.: 71466 Nr: 3781-87.2010.811.0037

 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: LEANDRO PEDRO ROSA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 

3.610, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:114387/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:MT 5882

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (AUTOR), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117956 Nr: 302-81.2013.811.0037

 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: DANIELE ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOTELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (AUTOR), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164668 Nr: 2523-32.2016.811.0037

 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: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MARTINS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SMANIOTTO 

ZEFERINO - OAB:14056/MT, NEHTLIN MAPIE PERÃO - OAB:SP/ 329633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum de cinco dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

de p. 132/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177064 Nr: 9059-59.2016.811.0037

 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: JHORDANY BENJAMIM MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALCON GAMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131665 Nr: 4291-61.2014.811.0037

 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: AUZILÁ ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT/11660/O, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MS 5871

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (REQUERIDA), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 194083 Nr: 5781-16.2017.811.0037

 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: ISABEL CRISTINA DE MOURA ISFRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR EVARISTO FABRICIO 

COSTA - OAB:23659, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134, THIAGO CONTE L. TEDECHI - OAB:190008

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123375 Nr: 5924-44.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CAOVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO 

SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (AUTOR), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 28924 Nr: 1301-49.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para colacionar nos autos o valor atuzalizado dos honorários de 

sucumbência, no prazo de 05(cinco) dias, para fins de liberação de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118860 Nr: 1236-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ALAN VENAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS MANGIALARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 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 a parte autora para 

dar andamento ao feito, no praqzo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139611 Nr: 10033-67.2014.811.0037

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP/231747, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:CE/ 10.423, HIRAN 

LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram realizadas duas tentativas de intimação do requerido 

via correio, contudo, restaram infrutíferas ante a sua ausência, deste 

modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o autora 

para providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para 

expedição do mandado de intimação, conforme dispõe o Provimento 

007/2017-CGJ, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172839 Nr: 6734-14.2016.811.0037

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MELQUIADES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A

 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 a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69129 Nr: 1437-36.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOYSIO LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR

 Nos termos da decisão de p. 383, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte requerida para, no prazo legal, providenciar o 

pagamento nos honorários periciais no valor de 14.980,00 (quatorze mil 

novecentos e oitenta reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138612 Nr: 9423-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PAULO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115488 Nr: 6042-54.2012.811.0037

 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: GENOZIAS MARIANO SILVA, ELAIR DOS SANTOS 

HERTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSNIEL CORREIA DE OLIVEIRA, NELI CORREA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RAFAEL 

BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 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 a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da correspondência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178981 Nr: 10110-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. E. CERUTTI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 
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impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da correspondência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37587 Nr: 202-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI & NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, Edivaldo Lima de melo - OAB:12144, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

João Paulo Moreschi - OAB:11686, Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6.525, 

Mauro Sérgio Guerrise - OAB:10124, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT/6.228, Thaisa Cristina 

Lemos da Silva Penha - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125320 Nr: 7889-57.2013.811.0037

 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: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, MARIANA 

ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o autor para indicar 

novo endereço da parte autora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146403 Nr: 2735-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILMAR SARTORI, ADILAR SARTORI, 

ALTAIR SARTORI, LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de intimação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37878 Nr: 471-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, 

ANGELA PIERGENTILE DE MORAES - ESPÓLIO, POLIANA PIERGENTILE DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/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 a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da correspondência, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47416 Nr: 2821-39.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes pra 

manifestarem sobre a petição de p. 108, bem como, no prazo de 10 dias 

informarem se possuem mais alguma prova a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42201 Nr: 4636-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES JOÃO MOSCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de intimar o executado acerca do bloqueio, uma vez 

que não consta nos autos o endereço atualizado do 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 

informar o endereço do executado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 2400-59.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte AUTORA/REQUERIDA seja 

intimada para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários 

(nome e CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, 

se é conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149165 Nr: 3930-10.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:SP/235738

 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 a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação, com a anotação de 
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"não existe o número", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115075 Nr: 5593-96.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNION AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116769 Nr: 7423-97.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

juntar nos autos cópia da matricula atualizada para expedição do termo de 

penhora . Bem como comprovar o pagamento da diligência para expedição 

do mandado de penhora ,no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29600 Nr: 1939-82.2004.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACCI AUTO CENTER LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de p. 164/173, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118767 Nr: 1138-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458

 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 a parte autora para 

comprovar a averbação da penhora, bem como providenciar o depósito da 

diligência para expedição do mandado de avaliação e intimação do 

executado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109770 Nr: 94-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIOMAR BARCELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCOS PAULO 

SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 Certifico que ainda existe depositado nestes autos um remanescente de 

2.371,53, conforme se vê extrato de fls. 115. Assim, Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para manifestarem sobre, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162213 Nr: 1330-79.2016.811.0037

 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: IFDJD, PATRICIA FERNANDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597, TALITA MOURA BARRETO - OAB:19488/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado ( autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 425-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067/SP, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de intimar o executado acerca do bloqueio, uma vez 

que não consta nos autos o endereço atualizado do 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 

informar o endereço do executado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117380 Nr: 8054-41.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO JOÃO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OTÁVIO LUZ - OAB:PR 

37.519, ANDREA HARTMANN - OAB:PR/ 58.729, DANIELA SAAD TATIT 

- OAB:PR 39.388, JANE DIAS MASCARENHAS PEREIRA - OAB:PR 

41.649, MARGARIDA CARMO TAVEIRA - OAB:12.255, MARIANA 

CALDAS DALLA VECCHIA - OAB:PR 44.112, ODACYR CARLOS 

PRIGOL - OAB:PR 14.451

 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 a parte autora para 

manifestar sobre os documentos de p. 102/106, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169610 Nr: 5066-08.2016.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CAMPANER MUXEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNA LUCIANA DE PAULA, EUDES 

PIRES MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/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 a parte autora para 

manifestar sobre os documentos de p. 57/58, 59/60 e 63/65, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75297 Nr: 7611-61.2010.811.0037

 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: Aparecido Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

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

OAB:PR 39274, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 isto.

Trata-se de Ação Cautelar Inominada proposta por Aparecido Paiva contra 

Banco CNH Capital S/A, ambos já qualificados.

 As partes informam que entabularam acordo extrajudicial nos autos de nº 

2625-30.2011.811.0037 e 4820-85.2011.811.0037, no qual também foi 

acordada a renuncia ao direito sobre as ações ajuizadas em face do 

requerido (p.251/254). Em razão disto, renunciam ao direito a que se funda 

o presente feito e requerem a extinção do processo, com resolução de 

mérito, ficando o autor responsável por quaisquer custas e despesas 

processuais existentes ou a serem apuradas (p.252v/253).

É o breve relato. Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se a renúncia à pretensão formulada na 

ação (p.252v/253). Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga 

extinto o processo, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, c, do CPC.

Taxas e custas judiciarias pagas (p.29).

Honorários, como convencionados entre as partes.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos do processo nº 

7611-61.2010.811.0037- código: 75297.

Com o trânsito em julgado desta e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Edital Citação

AUTOS N.º 1005747-24.20178.11.0037

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: ANGELA PAIVA IAROSESKI

PARTE RÉ: AGROPECUÁRIA F. G LTDA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 60.722,09

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: A requerente mantém por mais de 16 ( 

dezesseis) anos a posse mansa , pacífica e ininterrupta de um imóvel 

localizado na Avenida 14 de março, 253, Bairro Pq Eldorado, Primavera do 

Leste – MT, com área de 450,00 m2 ( quatrocentos e cinquenta metros 

quadrados), com os limites e confrontações constantes, frente com a Sr. 

Rosa Santin, Av 14, 190, ao lado direito Lurdes Lordes Castelli, nº 199, ao 

seu lado esquerdo, confronta com Sônia Teresinha Rodrigues Fagner nº 

269, assim fechando todo perímetro urbanoDESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA 14 DE MARÇO, Nº 

253, BAIRRO PARQUE ELDORADO, PRIMAVERA DO LESTE – MT. 

DESPACHO: Visto, Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC).Cite-se, o 

requerido, no endereço declinado nos autos, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, caso queira, apresente resposta a inicial, constando do 

mandado citatório as advertências de lei, sobretudo, quanto aos efeitos da 

revelia.Outrossim, citem-se os confinantes, para que, também, caso 

queiram, por meio de advogados, apresentem as suas manifestações e/ou 

defesas nos autos, acerca do teor da exordial, no prazo de 15(quinze) 

dias, tudo sob pena de implicações processuais. Caso a parte autora não 

tenha indicado os confinantes, determino que a referida parte seja 

intimada para prestar as aludidas informações.E, ainda, citem-se, via 

edital, com prazo de 30(trinta) dias, os terceiros e possíveis interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que, caso queiram, por meio de 

advogados, apresentem as suas manifestações e/ou defesas nos autos, 

acerca do teor da exordial, tudo sob pena das implicações processuais.E, 

também, notifiquem-se os representantes legais, da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, para que, manifestem se há interesse na 

causa, devendo ser encaminhados a cada ente, os autos para realizarem 

as suas manifestações. Por outro lado, tão-somente, para tomar 

conhecimento da interposição da presente demanda, cientifique-se o 

membro do ministério público, sem prejuízos das demais intervenções 

futuras, em momento apropriado. Por fim, defere-se o pedido de justiça 

gratuita em favor da parte autora.Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício.A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.Cumpra-se na forma e sob as 

penas da LeiPublique-se e intime-se.Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018.GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito Primavera 

do Leste , 12 de março de 2018

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005871-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES 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 DESPACHO Numero do Processo: 

1005871-07.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SONIA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando que o requerido não foi citado, conforme certidão de Id 

11617166, redesigno a audiência para redesigno a audiência para o dia 

08/05/2018 às 14:30. Intimem-se. Cumpra-se. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006158-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CASTANHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006158-67.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARILENE CASTANHEIRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando que o requerido não foi citado, conforme certidão de Id 

11617273, redesigno a audiência para redesigno a audiência para o dia 

08/05/2018 às 14:50. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 115 de 611



Processo Número: 1004488-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLINO OLIVEIRA BISPO (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1004488-91.2017.8.11.0037 AUTOR: VANDERLINO OLIVEIRA BISPO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que o 

requerido não foi citado, conforme certificado no Id 11641958, redesigno a 

audiência para o dia 08/05/2018, às 15:30. Saem os presentes intimados, 

devendo o advogado trazer a parte autora e suas testemunhas 

independente de intimação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004489-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA RODRIGUES DE SOUZA (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1004489-76.2017.8.11.0037 AUTOR: ROSINA RODRIGUES DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando 

que o requerido não foi citado, conforme certificado no Id 11642315, 

redesigno a audiência para o dia 08/05/2018, às 15:50. Saem os 

presentes intimados, devendo o advogado trazer a parte autora e suas 

testemunhas independente de intimação. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002208-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BLONDINA VILMA LEONARCZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002208-50.2017.8.11.0037 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 para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 12 de março de 2018 Gestor 

(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002208-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BLONDINA VILMA LEONARCZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002208-50.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BLONDINA VILMA 

LEONARCZYK REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Defiro o pedido de juntada de substabelecimento. Considerando 

que o requerido não foi citado, conforme certificado no Id 11642985, 

redesigno a audiência para o dia 08/05/2018 às 16:10. Saem os presentes 

intimados, devendo o advogado trazer a parte autora e suas testemunhas 

independente de intimação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BENEDITA RIBAMAR (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: 

1000058-62.2018.8.11.0037 AUTOR: ELIETE BENEDITA RIBAMAR RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ELIETE BENEDITA RIBAMAR 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 15/05/2018 às 13:50. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000124-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 
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1000124-76.2017.8.11.0037 AUTOR: ANDRELINA FERREIRA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 15/05/2018 às 14:50. Fixo 

como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas ao ato processual independente 

de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000057-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL RONDON DA SILVA (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000057-77.2018.8.11.0037 AUTOR: EVANIL RONDON DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. 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 05/06/2018 às 14:10. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002279-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002279-52.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES FREITAS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MARIA DE LOURDES 

FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de doença com CID H35.0 (Reticoroidite extensa e bilateral e definitiva - 

cequeira), incapacitando-a ao trabalho e, requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. No ID nº 8704041, o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (ID nº 9027081), 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a 

requerente não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Impugnação à contestação no ID nº 

9075592). No ID nº 11191554, laudo pericial realizado por perito judicial. É 

o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por MARIA DE LOURDES FREITAS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 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 incapacidade laborativa da parte 

requerente, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem 

a subsistência, 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. Para a concessão do 

benefício, a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido 

pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita comprovar 

atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade temporária que 

impeça o exercício de atividades laborais. Analisando os autos, verifico 

que restou comprovada a carência da parte requerente, conforme 

demonstrada nos autos, bem como a incapacidade para o trabalho 

exercido por ela, corroborado pelo laudo pericial constante no ID nº 

11191554. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, tenho 

que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o caso dos 

autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já decidiu o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO 

DOENÇA - LESÃO IRREVERSÍVEL NO PULSO DIREITO - LAUDO PERICIAL - 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 

RESTABELECIMENTO INDEVIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Autor 

recebeu auxílio por mais de 2 anos sendo que em 06 de julho de 1997 seu 

benefício foi suspenso. 2. O Laudo pericial constatou que o Autor possui 

capacidade laborativa para exercer atividades compatíveis com a sua 

classe sócio econômica, até mesmo pedreiro sua atividade original. 3. Os 

requisitos para fazer jus ao auxílio doença são: ser segurado da 

Previdência Social, ter incapacidade total e temporária. No caso do Autor a 

sua incapacidade é parcial e permanente, não tendo portanto, preenchido 

tais condições. 4. Tendo ficado devidamente comprovado o não 

atendimento dos requisitos para o recebimento do benefício pleiteado, não 

merece reforma a sentença. 5. Apelação desprovida. (TRF1. AC 

2000.01.00.001963-2/MG, Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 

1ª T., e-DJF1 p.81 de 18/02/2008). No caso em testilha, forçoso é 

reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, consoante laudo, 

que concluiu que a sua incapacidade é total e permanente, que a 

requerente é insuscetível de reabilitação, bem como que a incapacidade 

laboral não pode ser restabelecida através de tratamento médico. Nessa 

toada, constato que a parte requerente faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição 

por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidas desde a data do requerimento administrativo 

(24.11.2016 – ID nº 8218845), acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 

161, §1°, do Código Tributário Nacional) e correção monetária pelo manual 

de cálculos do Conselho da Justiça Federal. Tendo em vista que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 
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implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios pelo requerido 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. Decorrido o prazo para 

recurso voluntário, ao contador para se verificar se não trata de caso de 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001059-82.2018.8.11.0037 REQUERENTE: TALITA FERREIRA RODRIGUES 

DA SILVA, AMELIA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por TALITA FERREIRA RRODRIGUES DA SILVA, 

representada por sua curadora AMELIA FERREIRA DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

esquizofrenia e, por essa razão, é impossibilitada de trabalhar, 

comprometendo a renda familiar. É o 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 Novo 

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: ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ESQUIZOFRENIA. 

DEFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL FAMILIAR PER CAPITA 

INFERIOR A ¼ DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONSIDERAÇÃO DE RENDA DE FILHA CASADA. MISERABILIDADE 

CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. A Constituição garante à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua 

própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se 

de benefício de caráter assistencial, que deve ser provido aos que 

cumprirem tais requisitos, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 2. No caso dos autos, a autora afirma ser deficiente. 3. 

O laudo médico pericial indica que a autora, de 53 anos de idade, 

apresenta esquizofrenia, estando incapacitada total e permanentemente 

para o trabalho, assim como para a vida independente, desde 2013. 4. 

Sendo possível extrair do conjunto probatório a existência de 

impedimentos de longo prazo, o quadro apresentado se ajusta, portanto, 

ao conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, § 2º, da 

Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011. 5. No caso dos 

autos, conforme o estudo social (fls. 33/37), compõem a família da 

requerente ela (sem renda) e seu marido (com renda de cerca de 

R$300,00 mensais), o que totaliza uma renda per capita de R$150,00, 

inferior, portanto, a ¼ do salário mínimo. 6. Quanto à filha da autora, 

observo que, tratando-se de filha casada, não compõe a família nos 

termos do art. 20, § 3º da LOAS e que, não obstante seu dever de prover 

alimentos, não há informações sobre as condições de seu núcleo familiar, 

especialmente sobre se sua renda é suficiente para prover-lhe as 

necessidades materiais básicas. Assim, como também destacado pelo 

Ministério Público Federal em seu parecer, "eventuais valores recebidos 

pela filha da autora, que constituiu núcleo familiar próprio, não devem ser 

contabilizados para fins de cálculo da renda familiar". 7. O fato de as 

despesas mensais relatadas superarem a renda familiar apenas ratifica a 

situação de miserabilidade do casal. Observa-se, além disso, que não se 

trata de despesas incompatíveis com o reconhecimento de miserabilidade - 

são relatados gastos com alimentação, energia, gás, IPTU e 

medicamentos. 8. Deste modo, é caso de deferimento do benefício, pois há 

presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. O termo inicial do benefício 

deve ser fixado na data do requerimento administrativo, sendo possível 

concluir pelos elementos constantes dos autos que neste momento já 

estavam presentes os requisitos necessários à concessão do amparo. 

Precedentes. 10. Recurso de apelação a que se dá provimento. (TRF-3 - 

AC: 00008492520154036111 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 20/03/2017, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2017) Diante das alegações 

e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, a incapacidade 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. Proceda-se o Estudo Social 

do caso, devendo a Sra. Assistente Social credenciada junto ao TJ/MT ou 

na falta desta, profissional habilitada da Prefeitura Municipal de Primavera 

do Leste/MT, entregar referido documento no prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, retornem os autos conclusos para nomeação de perito judicial. 

Intimem-se. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134387 Nr: 6287-94.2014.811.0037

 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: TEREZINHA DE CARVALHO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6287-94.2014.811.0037 (Código 134387)
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Vistos em correição.

Oficie-se ao juízo deprecado para que informe sobre o regular 

cumprimento do ato deprecado à fl. 78.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155657 Nr: 7056-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ROCHA RIBEIRO - 

OAB:MG/ 130935, ANTONIO PINHEIRO COSTA JUNIOR - OAB:MG 

48862, CRISTIANO DA SILVA DURO - OAB:MG 131362, DANIEL 

SANTOS SETTE CAMARA - OAB:MG 108.077, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, PRISCILA CALVO GONÇALVES - 

OAB:SP 287659, RONALD CELANI HIPOLITO DO CARMO - OAB:SP 

195889, RUBENS SERRA GASPAR - OAB:SP/ 119859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpridas as diligências da sentença, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197588 Nr: 7576-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LOURENÇO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Zorzenon Niero - 

OAB:OAB/SP 214.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço constante na Carta Precatória está incompleto: " 

OTR Advair, Zona Rural". Certifico ainda que a diligência recolhida no valor 

de R$ 27,16 (vinte e sete reais e dezesseis centavos) é para intimação na 

zona urbana. Assim, intimo a parte requerente para no prazo de 10(dez) 

dias regularizar endereço e recolhimento de diligência, sob pena de 

devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72355 Nr: 4670-41.2010.811.0037

 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: JOSE PAES 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:

 Processo nº: 4670-41.2010.811.0037 (Código 72355)

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, nada sendo requerido, considerando a criação da Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular 

nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128305 Nr: 1239-57.2014.811.0037

 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: ADEMIR FRANCISCO PINTO DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1239-57.2014.811.0037 (Código 128305)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 204224 Nr: 1438-40.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARTINS MARCHETI, ANGÊLA MARIA 

WALDOW, IVANI LINDNER GUILLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1438-40.2018.811.0037 (Código 204224)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 194559 Nr: 6013-28.2017.811.0037

 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: JOSINALDO DE ARAUJO

 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: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJACKSON DA SILVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 6013-28.2017.811.0037 (Código 194559) Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil: (...)Destarte, oficie-se 

ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, 
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indique algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em 

caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como 

perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, 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 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 dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico. 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. O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 dias. Os pareceres 

técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 dias a 

contar da intimação da apresentação do laudo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

09 de março de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112339 Nr: 2747-09.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/16.433-B

 Processo nº: 2747-09.2012.811.0037 (Código 112339)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o bem móvel descrito à fl. 100 foi 

arrematado, bem como consta à fl. 110 que o pagamento já foi feito pelo 

arrematante ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA, RG 1417754-4, CPF 

899.270.791-68.

Assim, nos termos do artigo 880, §2º, II, do Código de Processo Civil, 

serve a presente como ordem de entrega ao arrematante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53274 Nr: 6594-92.2007.811.0037

 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): VEIPEÇAS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 6594-92.2007.811.0037, Protocolo 53274, 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.: 103245 Nr: 8942-78.2010.811.0037

 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): MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS FILHO

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 8942-78.2010.811.0037, Protocolo 103245, 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.: 107150 Nr: 6251-57.2011.811.0037

 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): CANTINHO DE CASA - COMÉRCIO UTILIDADES 

DOMESTICAS LTDA - ME

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 6251-57.2011.811.0037, Protocolo 107150, 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.: 108574 Nr: 7754-16.2011.811.0037

 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): ALESSANDRO RODRIGUES DA PAIXÃO

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 7754-16.2011.811.0037, Protocolo 108574, 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.: 131523 Nr: 4008-38.2014.811.0037

 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: LOURIVAL RODRIGUES BARBOSA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-34.2015.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI OAB - MT0346968A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010289-34.2015.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: BCASH - INTERMEDIACAO 

DE NEGOCIOS LTDA. Vistos, A RÉ FOI CONDENADA EM R$ 439,50 (...) A 

TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E EM r$ 4.000,00 (...) A TÍTULO DE DANOS 

MORAIS. RECORREU À SEGUNDA INSTÂNCIA E GANHOU, AFASTANDO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. OU SEJA, PERMANECE SOMENTE A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 439,50). NO ENTANTO, A 

RECLAMADA DEPOSITOU VOLUNTARIAMENTE A TÍTULO DE PAGAMENTO 

O VALOR DE R$ 5.267,04 (...), INCLUINDO INDEVIDAMENTE VALOR QUE 

NÃO É OBJETO DE CONDENAÇÃO. INDAGA-SE: QUER A RECLAMADA 

FAZER DOAÇÃO DO VALOR? NÃO CONCORDA COM A DECISÃO 

JUDICIAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE LHE FOI FAVORÁVEL? 

CONCEDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA ESCLARECIMENTO. 

Faculto, por ora, à parte reclamante/exequente, apresentar planilha do 

valor devido a título de dano material, corrigido e com juros calculados até 

a data do depósito (errôneo) realizado pela reclamada. Caso apresente, 

autorizo desde logo a expedição do alvará relativo ao DANO MATERIAL 

apenas. Caso se trate de um equívoco da ré e esta apresente dados para 

restituição do valor, autorizo desde logo a expedição de alvará em seu 

favor, do saldo remanescente, excluído o valor devido a título de dano 

material. Do contrário, caso queira a ré fazer DOAÇÃO DO QUE 

DEPOSITOU A MAIOR, INDIQUE SE A DOAÇÃO É SOMENTE PARA A 

PARTE OU TAMBÉM À ADVOGADA, BEM COMO A DEVIDA PROPORÇÃO 

DE CADA UM, SE O CASO. Primavera do Leste-MT, 09 de março de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003575-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DYEMERSON MURIEL ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003575-12.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DYEMERSON 

MURIEL ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Comprovado o vínculo empregatício em outra localidade, acolho a 

justificativa do autor para sua ausência à audiência (Id’s 10547257 e 

10547263). Diante disso, redesigne-se a audiência de conciliação, 

conforme requerido. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Consigne-se que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até 5 (cinco) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

cientificada de que, não havendo contestação, também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá 

impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Intime-se a parte autora por meio do seu advogado 

para a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. 

Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela assistida. Às 

providências. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000538-11.2016.8.11.0037 REQUERENTE: T. D. SERVICOS DE 

GUINCHO LTDA - EPP REQUERIDO: OI S/A Vistos, Trata-se da ação de 

inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação de tutela. A 

demandante foi condenada em sentença pelos efeitos da Contumácia, 

tendo em vista que não compareceu em audiência, apesar de devidamente 

intimada por intermédio de seu procurador devidamente qualificado aos 

autos. Requer a redesignação da audiência de conciliação bem como o 

cancelamento dos efeitos da sentença. Pois bem. Não foi juntado qualquer 

justificativa plausível que justifique processualmente a redesignação da 

audiência de conciliação. Registre-se que a parte contrária compareceu, 

movimentou sua defesa, promoveu deslocamento, o que gera custos. 

Ademais, toda a máquina Judiciária foi movimentada em prol da audiência, 

que não se realizou por não comparecimento da parte autora, maior 

interessada na realização do ato. Posto isso, mantenho a sentença 

proferida nos autos, pelos seus próprios fundamentos. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILVA PRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000776-30.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA NILVA 

PRANDO REQUERIDO: OI S/A Vistos, Trata-se da ação de inexistência de 

débito c/c danos morais c/c antecipação de tutela. A demandante foi 

condenada em sentença pelos efeitos da Contumácia, tendo em vista que 

não compareceu em audiência, apesar de devidamente intimada por 

intermédio de seu procurador devidamente qualificado aos autos. Requer 

a redesignação da audiência de conciliação bem como o cancelamento 

dos efeitos da sentença. Pois bem. Não foi juntado qualquer justificativa 

plausível que processualmente justificasse a redesignação da audiência 

de conciliação e demais pedidos de cancelamento dos efeitos da 

sentença. Registre-se que a parte contrária compareceu, movimentou sua 

defesa, promoveu deslocamento, o que gera custos. Ademais, toda a 

máquina Judiciária foi movimentada em prol da audiência, que não se 

realizou por não comparecimento da parte autora, maior interessada na 

realização do ato. Posto isso, mantenho a sentença proferida nos autos, 

pelos seus próprios fundamentos. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 121 de 611



(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000555-76.2018.8.11.0037 REQUERENTE: KLEBER RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedido de reparação por danos morais c/c antecipação de 

tutela. Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que 

a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. O reclamante possui vinculo contratual de prestação de serviços 

com a empresa ré, sob a unidade consumidora de n°6/172874-0. Afirma 

que no dia 04/04/2017 prepostos da reclamada realizaram vistorias e 

substituíram a unidade consumidora sem a devida notificação dos 

consumidores responsáveis. Alega que no mês de junho de 2017, a 

reclamada passou a cobrar uma fatura sob a suposta recuperação de 

consumo na importância de R$1.108,15(um mil, cento e oito reais e quinze 

centavos). Em agosto de 2017, o reclamante foi informado por intermédio 

de SMS que a fatura supracitada surgiu em decorrência de fraudes em 

sua unidade consumidora e que a ausência de pagamento acarretaria na 

interrupção do fornecimento de energia elétrica. O reclamante tentou 

resolver administrativamente com a reclamada e no mesmo ato foi 

surpreendido que houve a notificação dos consumidores responsáveis 

pela unidade consumidora à tempo. Aduz o reclamante que não foi 

informado em momento algum sobre a averiguação e muito menos pela 

substituição de sua unidade consumidora, haja vista que os únicos 

responsáveis pela averiguação são os prepostos da reclamada. Relata 

ainda que foi obrigado à adimplir o débito parcelado, condicionado à 

entrada na importância de R$340,00(trezentos e quarenta reais), 

acrescido de juros de financiamento no valor de R$44,20(quarenta e 

quatro reais e vinte centavos) e o restante em dez vezes no valor de 

R$83,60(oitenta e três reais e sessenta centavos), posto que possui filho 

recém nascido e teme pela interrupção do fornecimento de energia 

elétrica. Por fim, pretende a parte reclamante antecipação de tutela para 

que a reclamada cancele a cobrança na importância de R$1.108,15(um mil, 

cento e oito reais e quinze centavos), até o deslinde final desta ação. É 

relato. Decido. Analisando os documentos apresentados, verifico que a 

parte autora juntou os seguintes documentos: Histórico das faturas 

adimplidas do ano de 2017(id. n°11573112), carta ao cliente (id. 

n°11573138), demonstrativo de calculo da suposta recuperação de 

consumo (id. n°11573134), fatura inadimplente da recuperação de 

consumo (id. n/11573171), termo de confissão de dívida (id. n/11573162), 

fatura referente à entrada do acordo (id.n°11573145), fatura de setembro 

da primeira parcela(id. n°11573184) e demais documentos indispensáveis 

a propositura desta ação, demonstram a probabilidade do direito, bem 

como o perigo de dano. O reclamante esta adimplente com a reclamada em 

decorrência dos demais consumos regulares, conforme histórico de 

faturas do evento de n°11573112. O período a ser recuperado indicado na 

carta ao cliente do evento de n°11573138 corresponde aos meses de 

outubro de 2016 a março de 2017, motivado pela suposta anomalia 

descrita como “Procedimento Irregular do Medidor”, que deverá ser 

provado em momento oportuno nos presentes autos. Em se tratando de 

recuperação de consumo, agora sob o crivo da discussão judicial, 

redunda em dizer que se trata de cobranças pretéritas, e discutíveis, o 

que inviabiliza a interrupção e também a negativação como forma de 

coagir ao pagamento, visto que as contas atuais estão devidamente 

quitadas, existindo assim meios próprios para o recebimento do pretenso 

crédito, do qual tem que se valer a reclamada, sob pena de correr o risco 

de incorrer em prática abusiva. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Portanto, 

presente a probabilidade do direito da parte requerente, bem como o 

perigo de dano, visto que se trata de serviço essencial. Posto isso, defiro 

a tutela antecipada no seguinte tópico: A) Determino à reclamada a 

suspensão da cobrança equivalente à recuperação de consumo na 

importância de R$1.108,15(um mil, cento e oito reais e quinze centavos) 

bem como a suspensão do contrato de confissão de dívida, de 

n°00706986, sob pena de multa inicial que fixo em R$500,00(quinhentos 

reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). Serve uma via da 

presente como ofício e mandado, com o fim de compelir a reclamada ao 

cumprimento. Proceda a Secretaria a intimação da liminar no endereço da 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

na cidade de Primavera do Leste-MT. Primavera do Leste-MT, 12 de março 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZO GALDINO DE BRITTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001316-10.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EDILZO GALDINO 

DE BRITTES REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, Trata-se da ação 

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

tutela antecipada. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 09/07/2018, às 08h00min, ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Afirma 

o reclamante que pactuou contrato de consignação com a reclamada no 

ano de 2013, sob o contrato de n°61-029665/08097, em 72(setenta e dois) 

vezes, o valor de R$1.940,00(um mil novecentos e quarenta reais). Alega 

que foi impedido de adquirir crédito em um determinado estabelecimento 

comercial tendo em vista a suposta inadimplência na importância de 

R$1.901,20(um mil, novecentos e um reais e vinte centavos), com 

vencimento para o dia 25/06/2013 e incluso na data 20/09/2013. Contudo, 

relata que todas as faturas estão devidamente adimplidas, posto que o 

débito ocorreu de forma automática em sua conta corrente. Ocorre que o 

reclamante por intermédio de sua procuradora entrou em contato com a 

reclamada sob o contato (11)3111-6060 para sanar o litigio 

administrativamente, visto que não obteve êxito devido a uma 

renegociação do contrato em comento e não adimplido pelo reclamante. 

Por fim, pretende a parte reclamante antecipação de tutela para que a 

reclamada forneça cópia da gravação realizada entre a procuradora do 

autor e a atendente da reclamada através do n°(11)-3111-6060, preposta 

Vanuza ao qual informou a suposta renegociação do contrato 

supracitado. É relato. Decido. Analisando os documentos apresentados 

nos autos, verifico que o reclamante juntou extrato da negativação do 

SPC, extrato bancário dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio 

de 2013. Porém, não conta nos autos demais documentos indispensáveis 

à propositura desta ação, pressupostos essenciais previstos no artigo 

319 e 321 do Código de Processo Civil. Em se tratando que o vencimento 

do débito decorre na data de 25/06/2013, não foi comprovado nos autos o 

adimplemento do referido valor na importância de R$1.901,20(...) 

compreendido dentre o período do vencimento e também da inclusão pela 

reclamada nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito. Assim, no que 

diz respeito ao pedido de antecipação de tutela, analisando os 

documentos carreados aos autos, não vislumbro a possibilidade de 

deferimento da tutela, sendo necessário a instrução processual para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 122 de 611



análise da pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300, do 

Código de Processo Civil, ante a carência de demonstração da 

probabilidade o direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SADI RAMOS BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001330-91.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ROBERTO SADI 

RAMOS BARROSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

Trata-se da ação indenizatória c/c pedido de tutela de urgência 

antecipada. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 10h00min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Afirma na inicial que o 

reclamante foi impedido de adquirir crédito em um determinado 

estabelecimento comercial em decorrência de supostos débitos com a 

reclamada. Relata que os débitos decorrem do suposto contrato de 

n°208343329, sob o valor de R$116,76(cento e dezesseis reais e setenta 

e seis centavos), com vencimento para 01/08/2016 e a importância de 

R$143,46(cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) com 

vencimento para 01/07/2016. Contudo, os supostos débitos decorrem dos 

terminais (11) 1009-7438 e (11)3856-9628, contratado na cidade de 

Campinas-SP. Alega que nunca residiu na cidade de Campinas/SP, nunca 

recebeu qualquer tipo de notificação e sequer possui contrato pactuado 

de prestação de serviços telefônicos com a reclamada, visto que os 

únicos contratos vigentes estão em nome de sua empresa. É relato. 

Decido. A parte reclamante nega relação jurídica ou comercial com a 

reclamada que tenha dado origem ao débito, de forma que a prova 

negativa se mostra de dificílima, senão impossível materialização, devendo 

ser prestigiado neste momento o princípio da boa fé em seu favor, 

considerando ainda pronta a atuação do reclamante na defesa de seu 

suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à reclamada. No que tange ao perigo da demora, é este patente, 

visto que a negativação produz dano efetivo a imagem de qualquer 

pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da 

vida civil no que tange à obtenção de qualquer crédito. Posto isso, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua imediatamente o 

nome da parte reclamante ROBERTO SADI RAMOS BARROSO, portador 

do CPF185.184.510-00 e RG2005210783, sob o contrato de n°208343329, 

na importância de R$116,76(...) e R$143,46(...) do cadastro de 

inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, 

devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos de 

restrição ao crédito respectivos. Determino que o reclamante emende a 

inicial no prazo de 15(quinze) dias, indicando o comprovante de endereço, 

sob pena de revogação e indeferimento da inicial. Após a emenda da 

inicial, oficie-se os órgãos de cadastro e restrição ao crédito, servindo a 

presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins 

de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do 

Leste-MT, 12 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000591-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000591-89.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: GEAN MARCOS 

OLIVEIRA DE MORAES EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.552,44 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e à sua advogada, na proporção requerida, tendo em vista o 

contrato de honorários juntado e as contas indicadas para a expedição 

dos alvarás. Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011623-40.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011623-40.2014.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DOS SANTOS REQUERIDO: AYMORE Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.735,50 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010661-46.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ALEXSANDRO 

TRAMPUSCH REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário dos valores de R$ 8.485,25 (...), R$ 1.217,34 (...) e R$ 1.455,39 

(...) a titulo de pagamento, os quais foram depositados em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato os alvarás ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DEBORA BARCELLA (REQUERENTE)

REYAN MELLO GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001417-81.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LARISSA DEBORA 

BARCELLA, REYAN MELLO GUEDES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 6.017,13 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 132005 Nr: 4401-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GENEROSO, ANACLETO NERY 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - 

OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado ANACLETO 

NERY MATOS, nos termos do art. 89, § 5º da Lei n. 9.099/95.Já em 

relação ao acusado Claudio Generoso, considerando que o feito 

encontra-se suspenso, aguardem-se os autos no arquivo 

provisório.P.R.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. Primavera do Leste, 08 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191989 Nr: 4802-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉBER CORIM PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÉBER CORIM PEDROSO, Rg: 

300362301859, Filiação: Lurdes Corim Pedroso e José Pedroso, data de 

nascimento: 05/02/1979, brasileiro(a), natural de Fátima do Sul-MS, 

solteiro(a), atendente, Telefone 66 98138-5914. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado CLEBER CORIM PEDROSO da medida 

protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. 1- Saída imediata 

do lar comum, bem como proibição de frequentar os mesmos locais, 

sobretudo a residência, onde e ao tempo em que estiver a ofendida, 

familiares e testemunhas, para fins de preservar sua integridade física e 

psicológica; 2- Separação de corpos.

Despacho/Decisão: Cód. 191989Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 13), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197172 Nr: 7421-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI SEVERINO, Cpf: 

78012775972, Filiação: Maria Catarina Severino e Jair Severino, 

brasileiro(a), solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 66-99698-9152. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado CLAUDINEI SEVERINO das medidas 

protetivas em favor de sua ex-companheira: 1 - Proibição ao representado 
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de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite 

mínimo de 100 metros de distância;2 - Proibição do autor da violência de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;3 - Proibição do autor da violência de 

frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 

11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 

pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação 

urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo 

ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v.Dessa forma, verifica-se 

que as informações trazidas são suficientes a indicar que configurada 

está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 

11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida 

as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino:1 - 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de distância;2 - 

Proibição do autor da violência de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação;3 - 

Proibição do autor da violência de frequentar o local onde a ofendida 

reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.Comunique-se a douta autoridade policial desta decisão, para em 

caso de resistência do representado, seja prestado o auxílio necessário, 

na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006.Intimem-se a 

vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e 

após, o agressor, para que tenha ciência integral desta decisão e cumpra 

as medidas de proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de 

descumprimento poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO, de tudo 

servindo a presente de mandado.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se em caráter de urgência pelo Oficial de Justiça 

plantonista.Por fim, não aportando neste Juízo o procedimento inquisitorial 

objeto da presente, os efeitos das medidas ora deferidas terão duração 

de 06 (seis) meses, contados da ciência da ofendida, o que deverá ser 

certificado.Caso contrário, a presente medida terá vigência até o trânsito 

em julgado da sentença de absolvição no processo principal, ou até a 

extinção da pena, acaso condenado o suposto agressor.Traslade-se 

cópia desta decisão para o inquérito policial assim que protocolado neste 

juízo, arquivando-se o feito com as baixas necessárias.

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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170744 Nr: 5598-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANN CARLOS ARAUJO SILVA, Cpf: 

04977392167, Rg: 2311110-0, Filiação: Fernanda José de Araujo e Saulo 

Vieira da Silva, data de nascimento: 16/03/1995, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

66-996521748. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado LUANN CARLOS ARAUJO SILVA das 

medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira: 1- 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando limite mínimo de 1000 metros de distância; 

2-Proibição do autor da violência de manter contato com a ofendida e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3-Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 170744Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 19), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Advertência: Intime-se o acusado de que o descumprimento das medidas 

protetivas deferidas em favor da ofendida acarretará sua prisão imediata.

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, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 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): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 

VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 

ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

THELMA APARECIDA GARÇIA GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 Isto porque, embora se afirme que sua genitora, atualmente responsável 

pelos cuidados das menores, esteja acometida por enfermidade nos olhos, 

tal circunstância não ficou comprovada nos autos, não passando de mera 

conjectura.Já em relação ao requerimento de prisão domiciliar formulado 

pela ré Fabiana Maria Vieira, consubstanciado no fato da mesma estar 

acometida e debilitada por doença grave, vê-se que tal circunstância não 

restou satisfatoriamente comprovada nos autos, o que prejudica sua 

análise.Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a 

prisão preventiva das acusadas CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, 

VANESSA BEZERRA LEMOS e FABIANA MARIA VIEIRA e, em 

consequência, indefiro as pretensões formuladas.Expeçam-se cartas 

precatórias com o fito de notificar os acusados Paulo Sergio dos Santos 

Nogueira e Hélio Candido Fernandes, os quais, de acordo com 

informações constantes dos autos, encontram-se presos no Presidio da 

Mata Grande em Rondonópolis-MT.Cumpridas as notificações, e 

apresentadas as respectivas defesas preliminares, tornem conclusos 

para decisão.Intimem-se e se Cumpra.Primavera do Leste, 08 de março de 

2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203894 Nr: 1233-11.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE MARQUES DE SOUZA, 

MACOLEN WESLEY MENDES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giumar de Oliveira - 

OAB:OAB-PR 74323

 Código 203894

Vistos, etc.

1. Designo o dia 19/03/2018 às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110329 Nr: 666-87.2012.811.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 125 de 611



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTON MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado, 

nos termos do enunciado 273 do Superior Tribunal de Justiça que foi 

expedido carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) à Comarca de 

Contagem - MG para a oitiva da testemunha Rossiny Alves da Silva.

Primavera do Leste-MT, 09 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 191502 Nr: 4549-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136/MT

 Código 191502

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a mídia audiovisual da testemunha Dirlei Martins 

Caldeira foi extraviada, designo o dia 19/03/2018, às 14:50 horas para sua 

oitiva.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168456 Nr: 4476-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR LUIS RUGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FELIN 

RIBEIRO - OAB:PR/16.258

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado, 

nos termos do enunciado 273 do Superior Tribunal de Justiça que foi 

expedido carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) à Comarca de 

Senhor do Bonfim para a oitiva da testemunha Romualdo Alves Clementino.

Primavera do Leste-MT, 09 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 149435 Nr: 4090-35.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 189118 Nr: 3455-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VANDER DIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120469 Nr: 2951-19.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MATEUS EUGENIO DE OLIVEIRA, MAURO 

XAVIER DE MATOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 1982 Nr: 41-92.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGO AUGUSTO 

DA COSTA - OAB:36420

 Considerando que nos dias 06 e 07 de dezembro de 2017, estarei 

participando do: “Curso sobre Audiência de Custódia” ministrado pela 

ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para 10/04/2018 às 13:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71716 Nr: 4031-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 126 de 611



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203471 Nr: 1048-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO IDELFONSO BARBOSA, GINO MARIO 

TESERE ROWE MAHORODINE, HORÁCIO TSI RUI A WEDU, MATEUS 

TSERENHOWATSIHUTSEREDZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

DOLZAN - OAB:6515/O

 Código 203471

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 15:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202277 Nr: 348-94.2018.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES XAVIER, VANDERLEI 

PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, ROMARIO 

ALVES DOS SANTOS, ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCIMAR 

LUSTOSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187987 Nr: 2942-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123599 Nr: 6157-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LUIZ VALERIO, VELDECIR 

GAZZIERO, MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:MT 

11470, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 133907 Nr: 5932-84.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

que foi expedido carta precatória com prazo de 45 (quarenta e cinco dias) 

para a Rondonópolis – MT para oitiva da testemunha Hélio Avelino dos 

Santos e para a Comarca de e Mamborê-PR, para a oitiva de Edson 

Leandro Martignago e Sirlei de Lurdes Peri.

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 133907 Nr: 5932-84.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Autos código 133907

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 08/05/2018 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 74795 Nr: 7114-47.2010.811.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 127 de 611



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

que foi expedido carta precatória com prazo de 45 (quarenta e cinco dias) 

para a Cuiabá– MT, para oitiva da testemunha Márcio Alexandre Maciel;

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166250 Nr: 3292-40.2016.811.0037

 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): BASILIO DE FREITAS MORENO, WILLIAN 

JEFERSON CORREA DORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado 

para o recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, do valor de R$ 376, 85, 

referente a custas judiciais e R$ 127,22, referente a taxa judiciária.

Primavera do Leste-MT, 12 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003458-12.2017.8.11.0040

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:

ELIZA AUGUSTA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1003458.12.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante a notícia do óbito da 

requerida, suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos 

termos do art. 313, inciso I c.c. § 2º , inciso I, ambos do CPC. Tendo em 

vista que a parte autora não comprovou ter esgotado os meios ao seu 

alcance, indefiro o pedido que consta sob o Id. 10357297, devendo ser o 

autor intimado para proceder na forma do art. 313, § 2º, II do CPC no prazo 

de 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito e revogação da tutela deferida liminarmente. Durante o prazo de 

suspensão, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004833-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1004833.48.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista que o 

autor demonstrou satisfatoriamente sua hipossuficiência econômica, 

defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Tendo a parte-ré ofertado 

contestação e documentos, à impugnação no prazo legal. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 08 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ZIMMERMANN HECK (AUTOR)

JULIANA CRISTINA AZOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000539.84.2016.811.0040 Vistos etc. Ante o teor da certidão 

que consta do Id. 9024609, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de Maio de 2018, às 14h30min, ocasião em que, 

além do depoimento pessoal das partes, se requerido, serão ouvidas as 

testemunhas já arroladas. Já tendo as partes apresentado suas 

testemunhas, ficam cientes quanto a necessidade de intimação das 

mesmas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, 

todos do NCPC. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Março de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1000267.22.2018.11.0040 Requerente: Associação de 

Proprietários do Loteamento Residencial Cidade Jardim Requerida: Águas 

de Sorriso S/A Vistos etc. Com efeito, por assistir razão à parte autora no 

que pertine a isenção inicial quanto ao pagamento das custas, recebo a 

inicial na forma colocada em juízo e, desde já, passo ao exame do pedido 

liminar formulado. Cuida-se de Ação Ordinária com Pedido Liminar ajuizada 

pela Associação de Proprietários do Loteamento Residencial Cidade 

Jardim em face de Águas de Sorriso S/A, asseverando ser representante 

legal dos proprietários do loteamento fechado composto por 321 unidades 

e 01 área comum denominado Residencial Cidade Jardim. Diz que em 

22/09/2016, a ré passou a gerenciar e operar o sistema de abastecimento 

de água e coleta e tratamento de esgoto no interior do loteamento. 

Todavia, tanto a área comum quanto as unidades particulares estão sendo 

abastecidas com água de péssima qualidade, inclusive, imprópria para 

consumo. Por várias vezes a autora manteve contato com a ré a fim de 

regularizar a situação, sem obter a atenção necessária. Por tais razões de 

fato, requer o deferimento da tutela provisória de urgência liminarmente 

para o fim de determinar que a ré realize a adequação dos serviços de 

abastecimento de água prestados à autora e seus associados, no sentido 

de fornecer água potável e própria para o consumo humano, sem a 

presença de terra ou qualquer outra substância contaminante, no prazo 

de 10 (Dez) dias, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. 

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 
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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, é imprescindível 

a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o 

autor fundamenta o pedido de adequação da prestação do serviço de 

abastecimento de água na tutela de urgência – art. 300 do atual CPC. 

Logo, a obtenção da tutela pretendida, depende do grau de probabilidade 

do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que se refere ao primeiro requisito, isto é, o dever da parte 

de comprovar a plausibilidade do direito por ela invocada, urge anotar que, 

os documentos que instruem a inicial não, basicamente imagens 

fotográficas, não fornecem a este Juízo o respaldo mínimo necessário 

para, ainda que em juízo de cognição sumária, afirmar a deficiência do 

serviço prestado pela ré naquela localidade. Como se vê dos autos, a 

autora não traz com a peça inaugural qualquer documento capaz de 

atestar o alegado problema no abastecimento de água no loteamento, de 

modo que não há como afirmar neste momento que a o serviço que vem 

sendo disponibilizado no local é impróprio para o consumo humano. Para 

ilustrar a hipótese em comento, transcrevem-se os julgados abaixo que 

trataram de casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação 

contra decisão que não concedeu antecipação de tutela. Liminar que 

pleiteava a regularização do abastecimento de água potável no 

empreendimento urbano “Morada dos Pássaros”. Ausência, no caso 

concreto, de elementos suficientes aptos a comprovar de plano a 

verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Questão controversa que será dirimida nos autos 

principais. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 0026066-03.2012.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; 

Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio das Pedras - 

Vara Única; Data do Julgamento: 03/04/2012; Data de Registro: 

10/04/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – 

Pedido de tutela antecipada para determinar o restabelecimento do 

abastecimento regular e contínuo de água potável na residência dos 

autores – Indeferimento – Ausência dos requisitos exigidos no art. 273, do 

CPC - Necessidade de dilação probatória - Recurso não provido. (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2196865-74.2014.8.26.0000; Relator (a): Luís 

Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; 

Foro de Santa Isabel - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/03/2015; 

Data de Registro: 24/03/2015) Conclui-se, portanto que, embora o 

fornecimento de água consiste em serviço contínuo, essencial e universal, 

devendo a Concessionária prestá-lo de forma eficiente, os elementos de 

convicção coligidos são frágeis e não se mostram aptos a autorizar o 

deferimento da tutela provisória requerida de forma liminar. Isto posto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos 

legais insculpidos no art. 300 do CPC. Sem prejuízo do indeferimento da 

medida acima, determino seja oficiada a Vigilância Sanitária deste 

Município, a qual é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento, requisitando a análise da água disponibilidade pela ré no 

loteamento denominado Residencial Cidade Jardim, devendo o relatório da 

inspeção ser depositado nos autos no prazo impreterível de 15 (quinze) 

dias. 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. Em consonância com o disposto no 

art. 334, do Novo Código de Processo Civil, designo sessão de conciliação 

para o dia 14 de Maio de 2018, às 15h30min, a ser realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos retornarão a este 

Juízo natural para homologação. Caso contrário, 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. Nos termos do 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. Se necessário, os membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública serão intimados 

pessoalmente. Sendo o caso, proceda o(a) gestor(a) judicial o devido 

tarjeamento/anotação do processo, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Considerando que a parte autora indicou 

expressamente na petição inicial seu desinteresse na autocomposição, 

intime-se o requerido para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência aprazada, no prazo estabelecido no artigo 334, § 

5º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000159-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILLARE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS GAZIM, FILIAL 16 - SORRISO - MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000159.27.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante a divergência entre 

os litigantes no que pertine a atualização do valor do débito, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para confecção do cálculo, mediante 

utilização dos índices legais, como INPC e juros de mora de 1% ao mês. 

Sendo apurado saldo remanescente à ser consignado mediante depósito, 

intime-se a parte-autora para fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Efetuado o depósito, diga a parte adversa no mesmo prazo. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 09 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIRTON LOCATELLI (EXECUTADO)

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001031.76.2016.8.11.0040 Vistos etc. Com fundamento no art. 

841, § 1º do CPC, defiro o pedido contido na petição de Id. 9177952 . 

Expeça-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Março de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003572-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELMIR JOSE DAMIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ZEFERINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003572.82.2016.8.11.0040 Vistos etc. Indefiro o requerimento 

de citação editalícia, uma vez que a parte autora não demonstrou ter 

esgotado os meios ao seu alcance para localização do endereço atual 

daqueles confinantes ainda não citados. Isto posto, concedo-lhe o prazo 

de 15 (quinze) dias para as diligências necessárias e informação nos 

autos. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Março de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003749-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (EMBARGADO)

ROMEU PARIZOTTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003749.12.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

ofertados por Nantes Comércio de Produtos Agrícola Eirelli em face da 

Execução que lhe promove Eliane Terezinha Fagundes Parizotto e Romeu 

Parizoto, consoante fatos expostos na petição inicial (Id. 9141227), 

instruída com documentos (Id. 9141260 e ss). Inicialmente, determinou-se 

o recolhimento das custas processuais devidas, Id. 9141451. Embargante 

requer a juntada da guia devidamente recolhida, oportunidade em que 

requer sejam os embargos ofertados declarados tempestivos, por força 

da falha no sistema PJE, Id. 9144833 e ss. Seguindo, a embargante faz 

juntada de declaração fornecida pela 17ª Subseção da OAB/MT relatando 

o problema do PJE, bem como informação da operadora Oi que confirma a 

falha no sistema, Id. 9193602 e ss. A decisão que consta do Id. 9196410, 

considerou tempestivos os embargos, recebendo-o, porém, sem efeito 

suspensivo. Impugnação aos Embargos, Id. 10338400 e ss. A seguir, 

consta manifestação da embargante, Id. 10733001. Pois bem. Previamente 

ao saneamento do processo e seu regular processamento, oportunizo às 

partes a tentativa de conciliação perante o CEJUSC local, razão pela qual 

designo o dia 14 de Maio de 2018, às 17h00min, para realização da 

audiência. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Março de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 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, DIOGO RICARDO BAVARESCO, JOSÉ FLÁVIO, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA BINDE 

MARTINS, 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:

 Autos nº 7273.05.2015.811.0040 (Cod. 133687)

 Vistos etc.

 Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se o banco-credor para, 

no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre o requerimento formulado às fls. 

162/165.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Janeiro 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.: 110589 Nr: 2780-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORATO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA ANTUNES CAMARGO DE SOUZA - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2780.19.2014.811.0040 (Cod. 110589)

 Vistos etc.

 Cuida-se de inventário dos bens deixados por Olívia Antunes Camargo de 

Souza, falecida em 10/03/2014 requerido por Honorato Alves de Souza, 

consoante expõe a peça inaugutal.

 Primeiras declarações, fl. 22/38.

 Manifestação do Município, fl. 50/51.

 Manifestação do Estado de Mato Grosso, fls. 55/57.

 União informa não ter interesse no processo, fl. 62.

 Edital de notificação de terceiros interessados, fl. 70.

 Antonio Wilson dos Santos de Souza apresentou manifestação às 

primeiras declarações, asseverando que, na verdade o lote urbano que 

consta descrito pelo inventariante como pertencente ao espólio, é de sua 

propriedade (fls. 79/91).

 Impugnação à manifestação acima, fls. 94/96.

 Diante das razões apresentadas pelo inventariante e 

herdeiro/impugnante, determino a imediata avaliação do imóvel sobre o 

qual recai a controvérsia, devendo o bem ser avaliado com suas 

edificações cada uma isoladamente.

 Desde já, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de 

Maio de 2018, às 15:00 horas, oportunidade em que deverá estar juntado 

aos autos o auto de avaliação acima referido, de modo a subsidiar 

eventual tratativa entre as partes.

 Cumpra-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Março 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.: 105949 Nr: 9037-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9037.94.2013.811.0040 (Cód. 105949)

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 103, ficando a execução, bem como a prescrição 

suspensas pelo prazo requerido, na forma do art. 921, § 1º do CPC. 

Decorrido o prazo de suspensão, durante o qual os autos permanecerão 

no arquivo provisório, intime-se o credor para dar prosseguimento à ação, 

requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Março 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.: 183059 Nr: 10915-15.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, MCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

- OAB:13.539/MT

 Autos nº 10915-15.2017.811.0040 Código. 183059

 Vistos etc.

 Considerando que nos termos da Portaria n° 678/2017-PRES, o Exmo Sr. 

Pres. do TJMT decretou ponto facultativo no dia 28/03/2018, suspendendo 

o expediente forense, redesigno a audiência agendada nestes autos para 

o dia 24 de Abril de 2018, às 16:00 horas, mantendo-se os demais termos 

da deliberação anterior.
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 Intimem-se. Cumpra-se com a antecedência, a fim de evitar 

deslocamentos desnecessários.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Março 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.: 104590 Nr: 7657-36.2013.811.0040

 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: LUIZ CARLOS CAOVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR MEISTER, VALDERI CAMILO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17.551, João Paulo F. Alves - OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

Requerida, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Sinop, com a finalidade de Intimação, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata 

via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39681 Nr: 2527-75.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MATTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 Autos n. 2527-75.2007.811.0040 – Código Apolo: 39681.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDA a Secretaria da Vara as anotações pertinentes, 

conforme requerimento de fls. 137/138.

 No mais, diante da certidão encartada à fl. 188, entendo cabível a 

devolução do prazo ao embargado.

 Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgada da sentença 

proferida às fls. 122/126 e/ou a tempestividade de eventual recurso 

apresentado pelas partes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96787 Nr: 8765-37.2012.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO, VANESSA 

GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Dalla Vechia 

Bigolin - OAB:19719/RS, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, 

JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Autos n. 3971-07.2011.811.0040 – Código Apolo: 84702.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fl. 308, em observância ao disposto no §3º, art. 

3º, do 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 14 de Maio de 2018, às 13h30min.

 Resultando infrutífera a tentativa de conciliação, CUMPRA-SE, na íntegra, 

a decisão proferida à fl. 306.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Março 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.: 57988 Nr: 1598-37.2010.811.0040

 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: SUELI SONIA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN, 

FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26346/SP, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, informar dados bancários (banco: 

nome e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo 

do Titular da conta para a qual será feita a transferência) para 

transferência dos valores depositados judicialmente, haja vista que os 

dados informados à fl. 388, estão inconsistentes conforme documento de 

fl. 424.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87721 Nr: 7239-69.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX CORRETORA LTDA ME, RENATO 

MENEZES PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7239-69.2011.811.0040

 ESPÉCIE: 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 Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

PARTE RÉ: FENIX CORRETORA LTDA ME, CNPJ Nº 11.863.374/0001-57 e 

RENATO MENEZES PERIN, CPF Nº 006.266.059-46

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/12/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 36.407,21

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes rés acima qualificadas, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, cumprirem a obrigação 

exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de 

R$ 36.407,21. No mesmo prazo, poderá a parte ré interpor embargos, que 

se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e 

suspenderão eficácia do mandado monitório.
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ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A requerente é uma 

Cooperativa de Crédito autorizada pelo BACEN, podendo emprestar 

dinheiro a seus associados, inclusive com taxas de juros diferenciadas e 

outras cláusulas a mais, não incidindo o CDC nas relações decorrentes 

disso, visto que se trata de cooperativa e, ainda, de negócios e 

transações com os seus associados. Em 27/08/2010, a Empresa 

requerida celebrou com a Cooperativa Requerente uma Cédula de Crédito 

Bancário referente à Abertura de Limite para Operações de Desconto de 

Recebíveis, cujo número é B00632517-1, que pactuava um limite de 

crédito, exclusivamente para operações de desconto de “recebíveis”, no 

valor de R$ 20.000,00, com prazo máximo de utilização de 180 dias, a 

contar da data da assinatura do contrato, vencendo, portando, em 

23/02/2011. O segundo requerido participou da negociação na qualidade 

de avalista, sendo, portanto, igualmente responsável pelo adimplemento do 

contrato em referência. Conforme acordado, a taxa de juros de desconto 

dos recebíveis seria fixada a cada liberação de desconto, a qual a 

requerida aceitaria mediante a simples assinatura aposta no respectivo 

borderô de desconto. As partes também estabeleceram, em caso de 

inadimplência, uma multa moratória no valor de 2%, bem como honorários 

advocatícios judiciais fixados em 10%. Pois bem, após ter sido firmado o 

mencionado contrato de nº B00632517-1, que chamaremos de 

“contrato-mãe”, a Requerida passou a descontar seus recebíveis, como 

cheques e duplicatas, segundo o previsto, entretanto não honrou com os 

compromissos firmados, tendo se tornado inadimplente perante a 

Requerente, conforme adiante ficará demonstrado. Deste contrato, resta 

inadimplida 01 operação de desconto, conforme consta do borderô de 

desconto de cheque em anexo e ficha gráfica, totalizando em 02/10/2011 

o valor de

 R$ 32.448,50, que acrescido da multa contratual de 2% no valor de R$ 

648,97 mais a incidência de 10% a título de honorários advocatícios no 

valor de R$ 3.309,74 totaliza o importe de R$ 36.407,21.

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos etc. Considerando as diversas tentativas 

frustradas de citação dos executados, aliado ao fato de que o presente 

feito tramita desde o ano de 2011, DETERMINO seja SOLICITADO via 

online, através do convênio da CGJ, o endereço atualizado do demandado 

junto aos órgãos conveniados. Se a diligência de que trata o item anterior 

restar frutífera, CITEM-SE os executados, expedindo-se o necessário. 

Restando infrutífera, desde já, DEFIRO a citação editalícia dos executados, 

em consonância com o disposto no art. 256, III, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo a Secretaria da Vara observar o art. 257 do 

mesmo ‘codex’. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 14 de fevereiro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande. Juíza de Direito.” Eu, Mayla Dovigi, estagiária, 

digitei.

 Sorriso - MT, 9 de março de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186399 Nr: 1929-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DAMIÃO, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Ainda assim, não seria razoável mandar incluir valores que acaso 

desconsiderem a limitação imposta no inc. II do art. 9.°, segundo o qual o 

valor da habilitação deve ser atualizado até a data da decretação da 

falência ou do pedido de recuperação judicial; tais valores podem ser 

excluídos, sem ofensas à coisa julgada trabalhista, ante a especificidade 

da situação e a vedação expressa do referido art. 9° (grifos nossos)” 

(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e 

falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo. 10. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 79/80).Neste 

diapasão, todos os encargos (multa, juros, correção monetária) cujo termo 

seja posterior ao pedido de recuperação judicial devem ser extirpados, 

nos termos do artigo 9º, II, da Lei de Recuperação Judicial, sem qualquer 

ofensa à coisa julgada trabalhista.INTIME-SE o Administrador Judicial a 

adotar a providência acima, devendo comunicar seu cumprimento nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da 

inclusão.Após, INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem 

quanto à inclusão, também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo 

insurgência e estando o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o 

presente incidente com as baixas e anotações de praxe. Caso contrário, 

concluso os autos para decisão.Às providências.Sorriso/MT, 07 de Março 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54787 Nr: 5116-69.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A, ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A 

(ETE), TELEMONT ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A, ALACATEL - 

LUCENT BRASIL S/A, CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, ANA 

JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANA PAULA CORREA 

MESQUITA - OAB:20604-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:MT 14.099, CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - 

OAB:18780O, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A/MT, EDUARDO VITAL 

CHAVES - OAB:257.874, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O, MARCIA ISABEL 

HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, MARIA LÚCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662, NELSON JOSÉ GASPARELLO - 

OAB:2693-B, PAULO ROBERTO ROQUE KHOURI - OAB:OAB/DF 10671

 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 PROCEDER a intimação 

do embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87394 Nr: 6897-58.2011.811.0040

 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: ODAIR ANTÔNIO ORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DOS SANTOS ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, com fulcro nos fatos e fundamentos acima e, 

ACOLHO a preliminar arguida pela requerida DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos 

autos à Comarca de Nova Monte Verde/MT.PROCEDAM-SE as baixas e 

anotações necessárias, providenciando-se a IMEDIATA remessa dos 

autos ao Juízo competente.CUMPRA-SE COM URGÊNIA, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 06 de Março de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 146921 Nr: 2454-88.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, 

CLEITON REIZ, CLAUDINEI REIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os 

Embargos ofertados por Incomar Beneficiamento de Madeiras Ltda e 

outros em relação à Execução que lhes promove Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados de Sorriso – Sicredi Celeito do MT e, 

com fundamento no art. 917, § 4º, inciso I do atual CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atribuído à causa, o que faço com espeque no art. 85, 

§ 3º do CPC.Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para 

os autos da execução em apenso. Ainda após o trânsito em julgado, 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, arquive-se este, mediante as anotações pertinentes. Requerido 

o cumprimento de sentença relativamente aos honorários de sucumbência, 

proceda-se na forma do art. 523 do CPC.P.R.I.C.Sorriso/MT., 09 de Março 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108895 Nr: 1341-70.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“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. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelo embargante, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada em vista de acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado em caso análogo.Sob este ponto, convém destacar que o acórdão 

em que o embargante respalda seu pleito fora proferido posteriormente a 

decisão atacada, razão pela qual, entendo incabível rediscussão da 

matéria já analisada em momento oportuno por este Juízo. Ademais, 

segundo o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência pátrias, a 

decisão proferida a partir da análise dos embargos de declaração 

somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for 

consequência da correção do ato, o que, não é o caso dos autos.Por 

derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte com a 

decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso 

adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante de todo 

exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, 

REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus exatos 

termos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

08 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86181 Nr: 5599-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, EVMA, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMA, DMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 7.010

 Autos nº 5599-31.2011.811.0040 - Código.86181

 Vistos etc.

 Previamente a análise do petitório de fls. 123/150, considerando a 

existência de interesse de menor envolvido, INTIME-SE o executado Davi 

Machado Alves para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

documentos que comprovem satisfatoriamente o depósito/pagamento dos 

benefícios previdenciários percebidos pelos infantes Amanda Chaves 

Alves e Bruno Henrique Machado de Almeida nas contas de titularidade de 

seu progenitor, bem como extratos detalhados das contas que 

demonstrem origem dos valores bloqueados.

 Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de março de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003518-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. M. S. (DEPRECANTE)

SHARLIE MACENTE SIRQUEIRA (DEPRECANTE)

ESTEVAN SOLETTI (DEPRECANTE)

J. F. M. S. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SUMECK BOMBONATO OAB - 772.867.402-10 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003518-82.2017.8.11.0040 

DEPRECANTE: ESTEVAN SOLETTI, SHARLIE MACENTE SIRQUEIRA, LUIZ 

OTAVIO MACENTE SOLETTI, JOSE FELIPE MACENTE SOLETTI 

DEPRECADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. PROCURADOR: ALINE SUMECK 

BOMBONATO Vistos e etc. Se preenchidos os requisitos do artigo 260 do 

Novo Código de Processo Civil, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado e após, devolva-se com as baixas e homenagens de 

estilo. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência de oitiva 

das testemunhas para o dia 18 de abril de 2018, às 16:30 hrs. Se não 

preenchidos, oficie-se solicitando a complementação e proceda da mesma 

forma anteriormente determinada. Neste último caso, se ultrapassado o 

prazo estipulado no artigo 393 da CNGC sem qualquer manifestação, 

proceda-se a devolução, em observância as determinações constantes 

da CNGC/MT. Intime-se. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo-o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003518-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. M. S. (DEPRECANTE)

SHARLIE MACENTE SIRQUEIRA (DEPRECANTE)

ESTEVAN SOLETTI (DEPRECANTE)

J. F. M. S. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SUMECK BOMBONATO OAB - 772.867.402-10 (PROCURADOR)
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CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 12 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006245-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DAL MOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 12 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006606-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEST EDSOL COSMETICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES AMADOR OAB - SP227390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WDNILSON BORGES 03468546106 (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 12 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001804-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ALINE SILVA DE CARVALHO OAB - SP383748 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME GOBBI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001804-87.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE 

INFRAESTRUTURAS LTDA. REQUERIDO: GUILHERME GOBBI Vistos, e etc. 

A parte autora requereu a extinção do feito, em razão de ter formulado 

acordo extrajudicial com a ré. É o relatório. Decido. Considerando que o 

autor postulou pela extinção do feito e que a não houve citação da parte 

contrária, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas finais. 

Sem condenação em honorários advocatícios Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005580-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIR ANTONIO PICCOLI OAB - 395.299.400-68 (REPRESENTANTE)

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI OAB - 899.562.901-06 

(REPRESENTANTE)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (RÉU)

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1005580-95.2017.8.11.0040 

AUTOR: AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME REPRESENTANTE: ENIR 

ANTONIO PICCOLI, ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI RÉU: 

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO, IVONETE DE ARAUJO NOVAIS 

BEZERRA PEDROSO Vistos, e etc. A parte autora requereu a extinção do 

feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. É o relatório. Decido. Considerando 

que o autor postulou pela extinção do feito e que a parte contrária ainda 

não foi citada da ação, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas processuais. Sem condenação em honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observando as formalidades. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89046 Nr: 627-81.2012.811.0040

 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: ERNO LANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIAIR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E 

SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO FRANKE DAHINTEN 

- OAB:81.107/RS, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4.617

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO LAUDO COMPLEMENTAR.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9283 Nr: 1132-92.2000.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATEUS MENEGON, 

para devolução dos autos nº 1132-92.2000.811.0040, Protocolo 9283, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117452 Nr: 8281-51.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIANE REIS RADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18131, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IEDA MARA 

SOARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

8281-51.2014.811.0040, Protocolo 117452, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134305 Nr: 7630-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ KOZERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VENUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IEDA MARA 

SOARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

7630-82.2015.811.0040, Protocolo 134305, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001095-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR ANTONIO BANDEIRA (RÉU)

GENECI REGINA VALIATI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 

30 (TRINTA) DIAS AUTOS N.º 1001095-52.2017.8.11.0040 ASSUNTO: 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA DA 

CRUZ PARTE(S) RÉ(US): LEONIR ANTONIO BANDEIRA E GENECI REGINA 

VALIATI CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

07/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 400.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata- se de Ação de Usucapião 

proposta por CARMEN LUCIA DA CRUZ em face de LEONIR ANTONIO 

BANDEIRA E GENECI REGINA VALIATI, que tem como objeto os imóveis 

urbanos de matrículas nº. 15262 e 15263, do CRI de Sorriso/MT, 

adquiridos na data de 21/08/2002, pela pessoa de Nilvo Francisco 

Salvatori. Na inicial a requerente relata que na data de 06/11/2002, ou seja, 

há mais de 14 (catorze) anos, a requerente adquiriu estes imóveis de Nilvo 

Francisco Salvatori, de forma onerosa (lotes urbanos de número 11 e 12, 

ambos da quadra 06-B, situados no Loteamento Gleba Sorriso, neste 

Município de Sorriso/MT), cada um com 700m². Informa que vem 

exercendo as posses dos imóveis de forma mansa, pacífica e ininterrupta, 

bem como os adquiriu de boa-fé e com justo título, sem oposição e 

exercida com animus domini pelo prazo superior ao exigido por lei, logo, 

configurados os requisitos para o reconhecimento do Usucapião 

Extraordinário, razão pela qual postula seja declarado o domínio sobre os 

imóveis objetos da presente demanda. Nos pedidos requereu o seguinte: 

“Os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e artigos 98 

e 99 do CPC [...]; a citação dos Réus nos endereços citados no preâmbulo, 

para querendo contestarem a presente ação; a citação pessoal dos 

confinantes do imóvel, nos termos do artigo 246, §3º do CPC/15, os quais 

seguem ao final arrolados; a publicação de editais para que terceiros 

interessados tomem conhecimento da presente demanda; seja, ao final, 

julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação, reconhecendo a 

Usucapião Extraordinário a fim de declarar por sentença a propriedade da 

autora, sendo remetido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Sorriso/MT, para a inscrição do título nos respectivos Registros; e provar 

o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, 

principalmente, pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas.” 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Matrícula 15.262 do CRI de 

Sorriso, Lote urbano sob o nº. 11, da quadra n. 06-B, situado no 

loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT, com área de 700m², e 

as seguintes medidas e confrontações: frente para a Rua Genésio 

Roberto Baggio, medindo 17,50 metros; fundos para o lote nº. 04, medindo 

17,50 metros; lado direito para o lote 12, medindo 40 metros, lado 

esquerdo para o lote 10, medindo 40 metros. Matrícula 15.263 do CRI de 

Sorriso, Lote urbano sob o nº. 12, da quadra n. 06-B, situado no 

loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT, com área de 700m², e 

as seguintes medidas e confrontações: frente para a Rua Genésio 

Roberto Baggio, medindo 17,50 metros; fundos para o lote nº. 03, medindo 

17,50 metros; lado direito para o lote 13, medindo 40 metros, lado 

e s q u e r d o  p a r a  o  l o t e  1 1 ,  m e d i n d o  4 0  m e t r o s . 

DESPACHO/DECISÃO:“Vistos, e etc. RECEBO a petição inicial. Cite(m)-se 

o(s) requerido(s) na forma pleiteada, bem como as(os) suas(seus) 

eventuais esposas(os), para, querendo, apresentarem contestação no 

prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão. Citem-se os 

confinantes pessoalmente (art. 246, §3° do CPC/2015), conforme indicado 

na inicial.Citem-se por edital, com o prazo de trinta dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. Após, dê-se ciência aos 

Representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, para 

manifestarem o interesse no feito, no prazo de 15 dias, 

encaminhando-lhes os autos.Após, conceda-se vista ao Ministério 

Público.Ademais, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que 

faço com base no artigo 98 do NCPC.Às providências”. Eu, Michelle 

Toscano de Brito Marques, digitei. Sorriso - MT, 5 de fevereiro de 2018. 

Joziane dos Santos Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: 

Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: 

3545-8400

3ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

Impulsiono para intimar o advogado da parte autora, via DJE, para retirar a 

certidão do art. 828 CPC nesta Secretaria da Terceira Vara.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL SORRISO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Vistos etc. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 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, verifico que o débito objeto do presente feito refere-se a 

dívida pretérita apurada após a inspeção da instalação elétrica da unidade 
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consumidora da parte autora, havendo risco de corte do fornecimento de 

energia elétrica e inscrição do nome da empresa nos órgãos de proteção 

ao crédito caso a fatura de Id 12045410, no valor de R$33.899,69 (trinta e 

três mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), 

apurado unilateralmente pela requerida, não seja quitado. Assim, 

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. A propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE 

INTERRUPÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR – COBRANÇA REFERENTE À DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO 

FATURADA – ACUSAÇÃO DE FRAUDE – CONSTATAÇÃO UNILATERAL 

DA CONCESSIONÁRIA – DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A 

QUO” – INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS 

PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO UNILATERAL – ATIVIDADE DA 

EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO 

PROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra 

possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo 

atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de 

débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de perícia 

realizada unilateralmente. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas 

concessionárias de serviço público em efetivar o corte por débitos 

arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente quando embasada em 

questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo 

para subjugar o administrado a adimplir o débito.” (Reex. Nec. 

105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015) (TJMT, AI 

104100/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 

01/02/2016) - destaquei. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, 

DETERMINANDO que a requeridase ABSTENHA de efetuar o corte do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/527618-3 e de 

lançar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão de débito no valor de R$33.899,69 (trinta e três mil, oitocentos e 

noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), apurado como 

consumo não faturado (Id 12045410), 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 o requerido para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 

do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL SORRISO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 18 de MAIO de 2018, 

às 17 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000743-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME RECH (AUTOR)

CLAUDETE ISABEL RECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS (RÉU)

Antoninho Pedro Cella (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000743-60.2018.8.11.0040 

AUTOR: CLAUDETE ISABEL RECH, JOAO GUILHERME RECH RÉU: 

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, ANTONINHO PEDRO CELLA 

VISTOS. 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. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Ante ausência do CPF do requerido, OFICIE-SE o 

DETRAN/MT para que forneça os dados pessoais e endereço do Sr. 

ANTONINHO PEDRO CELLA, sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o 

necessário para citação. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida 

para a Comarca de Rondonópolis-MT, via PJE, devendo instruí-la em 

conformidade com o art. 260 do CPC. Após, deverá o (a) patrono (a) 

comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. L. D. R. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA LARA BRAGA OAB - MG112855 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

 

Juntada do Ofício recebido do 1º Ofício da Comarca de Porto Velho RO 

requerendo pagamento de emolumentos,

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005688-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005688-27.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: AGERUSA SEGHETTO EXECUTADO: RAFAEL PORFIRIO 

VILHALBA VISTOS. Conforme requerido pela Ilustre Representante 

Ministerial, INTIME-SE a exequente para que informe se houve o 

adimplemento dos débitos remanescente. Em caso negativo, INTIME-SE o 

executado para efetuar o pagamento do débito alimentar, no prazo de 03 

(três) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). 

Decorrido o prazo, sem manifestação do executado, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005688-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005688-27.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: AGERUSA SEGHETTO EXECUTADO: RAFAEL PORFIRIO 

VILHALBA VISTOS. Conforme requerido pela Ilustre Representante 

Ministerial, INTIME-SE a exequente para que informe se houve o 

adimplemento dos débitos remanescente. Em caso negativo, INTIME-SE o 

executado para efetuar o pagamento do débito alimentar, no prazo de 03 

(três) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). 

Decorrido o prazo, sem manifestação do executado, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004214-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

RAFAEL WILLIAN SIMISEN (RÉU)

MOISES LIMA DA SILVA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÕES RETRO. AINDA, PARA INTIMAR O 

MESMO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, MANIFESTANDO QUANTO À 

CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO À CITAÇÃO DO EXECUTADO MOISES 

LIMA DA SILVA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001636-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WOLATAN LIMA RIBEIRO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001636-22.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE WOLATAN LIMA RIBEIRO DA CUNHA VISTOS. Defiro o pleito de Id 

99035, determinando a restrição judicial no sistema RENAJUD do veículo 

descrito na peça inicial (artigo 3º, §9º do Decreto-Lei 911/69). Mnifeste-se 

a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se conforme requerido. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000676-66.2016.8.11.0040

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:

FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140309 Nr: 10747-81.2015.811.0040

 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: MIRIAN COELHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 18 de MAIO de 2018, às 16 horas, para realização da 

sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 4640 Nr: 182-20.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO NAZZARI, EDI CHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 
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OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5.425-B, zalaudio - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

REQUERIDA, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se 

encontram nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 1570-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE LIMA, JANES ALMEIDA RIOS 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON, SONIA 

PERONDI POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada audiência para inquirição da testemunha na 

Vara de Precatórias, Recuperações Judiciais e Falências na Comarca de 

Florianópolis/SC, para o dia 11/04/2018, às 14:00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 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

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca do ofício e documentos 

juntados às fls. 956/961 pelo Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110949 Nr: 3092-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIR MARCHIORO - ME, GENOIR 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para retirar a certidão para Registro da Penhora.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005332-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL DE 

IPIRANGA DO NORTE (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - PEDRO FERRONATO 

(IMPETRADO)

 

CERTIFICO, ainda, que para cumprimento do presente mandado se faz 

necessário o pagamento de 01 (uma) diligência Rural no valor de R$ 

579,30 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos) a serem 

depositados pelo exequente em favor deste meirinho conforme art. 4º do 

Provimento 006/97-CGJ e Portaria 042/16-DF (o valor da diligência é de R$ 

35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser citada/intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural) da 

forma que segue: Em se tratando de processo com custas, proceda a 

parte interessada o pagamento da “Diligência Complementar” do Sr. Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado e/ou demais atos realizados 

e/ou a serem ainda realizados, conforme Provimento 007/2017-CGJ, 

acessando o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(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 procurar o tópico 

“Diligência” e selecionar o link “Guia de Complementação de Diligência” e 

emitir a referida guia preenchendo os devidos campos solicitados, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências", ou através do telefone (66) 3545-8400 ou 8434 da Central 

de Mandados do Fórum de Sorriso/MT, bem como, se faz necessário o 

envio da guia devidamente recolhida (autenticação mecânica e/ou 

comprovante de pagamento/depósito) para o e-mail do oficial encarregado 

do cumprimento do mandado (eli.ferreira@tjmt.jus.br) a fim de apresentar a 

referida “guia” junto a Central de Mandados da Comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003014-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FEITOSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da Assistente social, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004318-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. B. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

LUCIELE LISBOA BATISTA OAB - 044.319.321-51 (REPRESENTANTE)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001704-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR PAVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de SUSPENSÃO do presente 

feito, razão pela qual intimo a parte autora para manifestar seu interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006412-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005640-68.2017.8.11.0040 

AUTOR: SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE 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 a cessação do benefício se 

deu em 10/03/17 (Num. 10561596), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/11/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o 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. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. 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. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ISIDORO KLAMT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 1003723-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LUIZ RONCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/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: 1000040-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 1000436-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MONTAGNANI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005375-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 
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para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003636-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO ALVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005319-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BOCOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005379-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERIO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005628-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA BATISTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006100-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE JESUS GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002545-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO SILVEIRA AVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002415-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FURTUOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002542-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI ROGOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004220-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MAZIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97324 Nr: 9346-52.2012.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 55382 Nr: 5674-41.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLISSES TRICHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUT NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17389 Nr: 1467-09.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

12ª REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERCI MUNARO - ESPÓLIO, DIEGO JOSE 

MUNARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo informar 

o processo, local da diligência e demais dados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001146-29.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA DOS ANJOS ROSSI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA DOS ANJOS ROSSI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 12126739, em que 

comprova recebimento do beneficio até 23/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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AUTOR: MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 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. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência 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 dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

12108695 e comprovante de recebimento de seguro desemprego de Num. 

12108677. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. 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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000877-87.2018.8.11.0040 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 11 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 14:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010451-59.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LAUXEN TIRLONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010451-59.2011.8.11.0040 EXEQUENTE: RENATA K. S. BIANCHI & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: ALINE LAUXEN TIRLONI Indefiro o pedido de 

suspensão do feito postulado no ID 11245685, pois verifico que em outra 

oportunidade (ID 6124450) o exequente requereu a suspensão do 

presente feito, sendo que, esgotado referido prazo não sobreveio 

qualquer impulso efetivo ao processo. Outrossim, inexistindo notícia da 

localização do veículo constrito (ID 888405), 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, entregando-se à parte exequente, caso requerido, certidão do 

seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE). Proceda-se a baixa na restrição levada a efeito no ID 

888402, por meio do sistema RENAJUD. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004675-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004675-90.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALCINEIA RODRIGUES DE 

MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10746970), 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001366-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA ROSA ANDREIV (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1001366-61.2017.811.0040 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, para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de março de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003613-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGNACIO SCHEVINSKI NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SCHEVINSKI DENTI OAB - MT22944/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003613-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IGNACIO SCHEVINSKI NETTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Em atenção ao consignado no 

termo de audiência do ID 11459561, como é sabido, o demandado não 

adota política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem 

comparecido em audiências de conciliação, como no presente caso. 

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) já contestada a ação, oportunize-se manifestação à 

parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 2) conclusos ao final para análise.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003695-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003695-46.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSEFA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Solicitem-se informações acerca 

do cumprimento da carta precatória expedida no Id. 11124868, após 

retornem os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003090-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCE CARLA STECIUK OAB - MT21057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003090-37.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SECCO COMERCIO DE 

UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME REQUERIDO: ANDERSON LUIZ 

GAIDES 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001672-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR SESSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001672-30.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: CLEITON REIZ EXECUTADO: 

MOACIR SESSE I - Em atenção ao postulado no ID 10564377, defiro o 

pedido de SUSPENSÃO pelo prazo de 60 (sessenta) dias. II - Findo o 

prazo, com ou sem manifestação, retorne concluso. III - Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-38.2017.8.11.0040

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:

JOSE ALVES BEZERRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000598-38.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: JOSE ALVES BEZERRA NETO Intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

carta precatória acostada no Id. 11946244, e informe novo endereço da 

parte reclamada, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004156-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ZANATA SCABURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004156-18.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ALINE ZANATA SCABURI 

EXECUTADO: ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA Cumpra-se o 
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determinado do item “III” da decisão do Id. 10414576.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006129-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006129-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA MADALENA MACHADO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a 

decisão prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial n. 1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em 

trâmite no Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que 

também se discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS", 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 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na 

Secretaria até o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação 

das partes e retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006410-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006410-61.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JORGE PIAIA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão prolatada nos autos 

dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS, pelo 

Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no Superior Tribunal de 

Justiça, bem como considerando que também se discute no presente feito 

a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS", 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 3272/2017-DJA). 

Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até o julgamento dos 

recursos. Após, colha-se manifestação das partes e retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006410-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006410-61.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JORGE PIAIA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão prolatada nos autos 

dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS, pelo 

Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no Superior Tribunal de 

Justiça, bem como considerando que também se discute no presente feito 

a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS", 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 3272/2017-DJA). 

Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até o julgamento dos 

recursos. Após, colha-se manifestação das partes e retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011046-19.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ROSEMEIRE MORATELLI TEDEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO NOBRE DO NASCIMENTO OAB - RO0002852A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

8011046-19.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte executada da 

Penhora Online realizada, no valor de R$ 7.299,26 (sete mil, duzentos e 

noventa e nove reais e vinte seis centavos), para querendo se manifestar, 

conforme r. despacho a seguir transcrito: ... II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC.III - Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. Elite Capitanio, 

Gestora Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003613-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGNACIO SCHEVINSKI NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SCHEVINSKI DENTI OAB - MT22944/O-O (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: 

1003613-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IGNACIO SCHEVINSKI NETTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Em atenção ao consignado no 

termo de audiência do ID 11459561, como é sabido, o demandado não 

adota política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem 

comparecido em audiências de conciliação, como no presente caso. 

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) já contestada a ação, oportunize-se manifestação à 
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parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 2) conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005080-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVIO MARCOS BRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

1005080-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEVIO MARCOS BRANDT 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO I - Certifique-se quanto a citação do reclamado Estado de 

Mato Grosso/MT. Caso não providenciada, cite-se, observando os demais 

comandos lançados no id. 11015672. II - Em consonância com o Enunciado 

n. 13 da I Jornada de Direito à Saúde do CNJ e com o art. 1.307 da CNGC, 

oportunizo a prévia manifestação dos gestores municipais e estaduais da 

área da saúde, no prazo de 48h. Destaco: ENUNCIADO N.º 13 Nas ações 

de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, 

produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia 

oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, 

identificar solicitação prévia do requerente à Administração, competência 

do ente federado e alternativas terapêuticas. III - Concomitantemente, 

colha-se o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em 48h (CNGC, art. 

1.317, parágrafo único), solicitando-se, ainda, eventuais informações 

daquela unidade técnica a respeito de regulação em favor do beneficiário. 

IV - Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO (REQUERENTE)

PAULO BAVARESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVO VENDRUSCOLLO (TESTEMUNHA)

ANTONIO FINATO MACHADO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000082-52.2016.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO BAVARESCO, 

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO REQUERIDO: JOSE FURTADO I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica 

desde logo intimada a parte credora para atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, retornando os autos na sequência para 

análise dos demais pedidos formulados. 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: 1003001-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FAVRETTO SCHIO (REQUERENTE)

SIDINEI JOSE DOBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003001-14.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SIDINEI JOSE DOBNER, 

FABIOLA FAVRETTO SCHIO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA I - Retifique-se o registro do 

feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005387-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIA CLARISSA TESCHE BACH (REQUERIDO)

RAFAEL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VERCI CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005387-80.2017.8.11.0040 REQUERENTE: COLEGIO VINICIUS DE 

MORAES LTDA - EPP REQUERIDO: RAFAEL DE ALMEIDA, LIA CLARISSA 

TESCHE BACH, VERCI CARLOS DE ALMEIDA I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes (Id. 11374146) e, 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).
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005360-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005360-97.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE MACEDO 

REQUERIDO: OI S.A I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10321477), 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005363-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES MAURICE OLIVEIRA EIRELI - ME (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005363-52.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIOGENES MAURICE OLIVEIRA 

EIRELI - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - A parte reclamante, 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 apenas 

o pólo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - V - Com o trânsito 

em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento 

das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005129-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005129-70.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAIARA ROSA LISBOA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 11077687), 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005293-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO JORGE DE OLIVEIRA (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:

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: 

1005293-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IVALDO JORGE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11078877), 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003575-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE PEREIRA AMORIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003575-03.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: LARISSE PEREIRA AMORIN I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 11094828), 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005130-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAIARA ROSA LISBOA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 11078557), 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 
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- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005469-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON CASSIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

1005469-14.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JANDERSON CASSIO DOS 

REIS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 11122753), 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.

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005488-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DEONIDES BUFFON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PINTO DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005488-20.2017.8.11.0040 AUTOR: TEREZINHA DEONIDES BUFFON RÉU: 

LUIZ CARLOS PINTO DO AMARAL I - A parte reclamante, embora intimada 

(Id. 10838037), 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 100257 Nr: 2989-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo nº. 2989-22.2013.811.0040.

Código nº. 100257

SENTENÇA

Cuida-se de Inquérito Policial promovido em desfavor do réu Robson 

Henrique Alves Ferreira.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Consoante se extrai dos autos 159677, em razão de expressa menção 

acerca da morte do reeducando, fato este que vem atestado através da 

respectiva cópia da Certidão de Óbito de fl. 145 do citado processo, 

considero que a declaração da extinção da punibilidade, relativamente ao 

presente processo penal, é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de 

Robson Henrique Alves Ferreira, devidamente qualificado, fazendo-o com 

fundamento nas disposições previstas no bojo dos art. 107, inciso I do 

Código Penal.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição. Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, 

sobretudo para os Institutos de Identificação e para o Tribunal Regional 

Eleitoral.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184144 Nr: 253-55.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 144/145 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 10 

de abril de 2018, às 15h15m.

Intime-se e requisite-se o acusado.

Ciência ao MP e a Defesa.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 7.

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, fl. 145.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 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

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de Relaxamento e/ou Revogação da 

Prisão Preventiva formulado pelo acusado ANTÔNIO DOUGLAS DA 

SILVA.No mais, designo audiência de continuação para o dia 20 de março 

de 2018, às 16h00min.Intime-se e requisite-se o acusado.Intimem-se e 

requisitem-se as testemunhas PM JUCIMAR INÁCIO DE MORAES e 

RAFAEL ELOI AMIKI.Intime-se a esposa do acusado, Sra. Wendy Trindade 

Silva para comparecer na audiência.Cientifiquem-se o MPE e a DefesaÀs 

providências, cumpra-se.Sorriso - MT, em 08 de março de 2018.Emanuelle 

Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 110960 Nr: 3097-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI SEVERGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos.

Por motivo de readequação de pauta, redesigno a audiência para a 

proposta de suspensão do processo de fl. 87, para o dia 23 de abril de 

2018, às 16h15m.
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 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184485 Nr: 489-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON LEMES CERQUEIRA, ISMAEL 

FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar nas fls. 84/86 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório dos réus para o dia 

27 de março de 2018, às 13h30m.

Intimem-se e requisitem-se os acusados.

Intimem-se as Defesas.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 8 e 86.

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.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94527 Nr: 6274-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7.055-B

 Processo: 6274-57.2012.811.0040 (Código: 94527)

VISTO/KP.

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 (atuação do 

mesmo membro do MPE), redesigno a oralidade em comento para o dia 

05/04/2018, 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, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 06 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94527 Nr: 6274-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7.055-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa 

acerca da audiência designada para o dia 05/04/2018 às 14:00 horas.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202636 Nr: 16861-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPUCIO & CIA LTDA. - ME , J. K. F. SILVA 

LOPES PET SHOP - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161460 Nr: 12094-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIELI TOZI, ALCEU TOZI, 

ALAIDES DE MAGALHAES TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196956 Nr: 12402-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CEZAR FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a 

penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se 

fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 
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início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No mais, no que se refere à parte ilíquida da sentença, considerando o 

contéudo da petição de fl. 136, DESIGNO audiência para o dia 11 de abril 

de 2018, às 17h00min, na forma do artigo 139, inciso VIII, do CPC.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade designada.

No ponto, no que toca à intimação da parte executada, deverá ser 

diligenciado no endereço indicado nos autos e, sendo infrutífera a 

tentativa, considerar-se-á intimado, na forma do artigo 274, § único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153718 Nr: 2380-91.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, JOSÉ 

CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Vistos.

BANCO DO BRASIL S/A ingressou com a presente execução em face de 

LEIVA TEREZINHA DONIDA, JOSÉ CRESTANI e INÊS FERRARINI CRESTANI 

todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 222/225).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 222/225, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 222/225 para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

No mais, acerca da desconstituição e liberação do bem penhorado, pela 

matrícula visualizada às fls. 121/129-verso, não há anotação de penhora 

para que, então, fosse promovida a baixa. Ademais, em caso de hipoteca, 

a sua baixa não reclama qualquer intervenção do Juízo.

 P.I.C.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221730 Nr: 11476-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA, RAFAELA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS - COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 19820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Vistos. (...) Nessa toada, para esclarecer os pontos controvertidos, 

NOMEIO, desde já, o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da Paz, n. 

185, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 67-3041-0000 – 

e-mail: ipcms@ipcms.com.br), que deverá, no prazo de 05 dias, indicar os 

honorários periciais (esses honorários deverão levar em consideração o 

aproveitamento do trabalho que será desenvolvido nos Autos sob Código 

Apolo n. 220001) a partir dos pontos controvertidos. A propósito, os 

pontos controvertidos deverão ser respondidos pelo perito como quesitos 

do Juízo. Após, INTIMEM-SE as partes da nomeação do perito, a partir do 

que começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

quesitos e de assistente técnico, bem como para que cada parte deposite 

50% dos honorários, salvo se deles discordarem. A divisão dos 

honorários periciais segue o que constou dos Autos sob Código Apolo n. 

220001. Depositados os honorários periciais, o perito deverá indicar o 

local e o dia de início da perícia, no objetivo de atender ao disposto no 

artigo 474 do CPC, dados esses que deverão ser COMUNICADOS às 

partes. Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 10 dias, manifestarem nos autos. Por outro lado, 

independentemente das providências anteriores, para se evitar qualquer 

dúvida acerca da suficiência ou não dos documentos existentes nos 

autos para a manifestação do Estado de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE 

cópia integral do mesmo, grafando destaque aos documentos de fls. 

289/293, onde se encontraria o memorial descritivo e a planta do imóvel 

georreferenciado, na forma do artigo 1º, alínea “d”, do Provimento n. 

09/2017, citado na manifestação do Estado de Mato Grosso, consignando 

o prazo de 30 dias para manifestar interesse no andamento do feito. 

DEFIRO o prazo solicitado pela União às fls. 496/497. Ademais, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao “Parquet” para que manifeste interesse ou 

não no seu andamento. Após, será designada audiência de instrução e 

julgamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28128 Nr: 1880-06.2005.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA GILDENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDES VALE SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlla Christine Coelho 

Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYLLANNE AMANCIO LUCAS 

- OAB:35866, Ingrid da Silva Gonçalves Inácio - OAB:35.318 CE

 Vistos. O acordo de fls. 202/204 fora assinado pelos respectivos 

advogados, uma vez que, tanto na procuração “ad judicia” subscrita pela 

parte exequente (fl. 14) como na outorgada pela parte executada (fls. 

207/208), se depara com poderes para transigir. No entanto, a assinatura 

do digno advogado da parte executada é mera cópia reprográfica. Sobre 

tal situação, já se decidiu que: (...) Dessa feita, não obstante conste a 

assinatura original dos dignos advogados da parte exequente, em relação 

à parte executada, trata-se de mera cópia reprográfica. Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o acordo original, onde conste a chancela original do 

digno advogado da parte executada. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 5797-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA, 

JOACIR MARASCA, EMERSON VALDIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 
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documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265643 Nr: 28918-70.2017.811.0055

 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: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

GUEDES LTDA. em face de BRITO ENGENHARIA, qualificados nos autos.

 Determinada a emenda da inicial, a parte autora, embora intimada, deixou 

transcorrer “in albis” o prazo (fl. 16).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso I, 

do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168836 Nr: 9577-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BRUNO JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159892 Nr: 9245-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, LEIVA 

TEREZINHA DONIDA CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Vistos.

BANCO DO BRASIL S/A ingressou com a presente execução em face de 

ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI e LEIVA 

TEREZINHA DONIDA CRESTANI, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 250/253).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 250/253, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 250/253 para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

No mais, acerca da desconstituição e liberação dos bens penhorados, 

pelas matrículas visualizadas às fls. 187-verso/193, não há anotação de 

penhora para que, então, fosse promovida a baixa. Ademais, em caso de 

hipoteca, a sua baixa não reclama qualquer intervenção do Juízo.

 P.I.C.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103789 Nr: 2581-59.2008.811.0055

 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): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 186/187, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados do executado para, no prazo de quinze dias, 

promover o pagamento do débito descrito à fl. 194, acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%, observando-se que, na forma do artigo 525 

do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209545 Nr: 1684-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDONÇA & SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CIOFFI NETTO - 

OAB:204517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188278 Nr: 5211-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN RAFAEL CHOPERIA E RESTAURANTE 

LTDA ME, CESAR ANTONIO RICCIARDI, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 
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485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 190775 Nr: 7291-78.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK KAUAN SOUZA FOGAÇA MACHADO, 

VALDINEIA SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADÃO NAITZEL, COMPACTA SERVICE 

LTDA-ME, UALES MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - 

OAB:13.525-B, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCO ANTONIO 

DE SOUZA - OAB:22.523/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Vistos.

AO MPE, como determinado à fl. 277/277-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260509 Nr: 25221-41.2017.811.0055

 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: Bianca da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 (...) Portanto, INDEFIRO a preliminar em questão. 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: I- a 

ocorrência do sinistro automobilístico; II- se há invalidez permanente; III- se 

há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; 

IV- se a invalidez permanente é total ou parcial; V- se parcial, se é 

completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 

6.194/74; VI- se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade 

(intensa, média, leve ou residual). No ponto, vale dizer que não fora 

apresentada perícia médica oficial hábil a esclarecer os pontos 

controvertidos. Dessa feita, DEFIRO a perícia médica, razão por que 

nomeio médico perito, o Dr. Francisco Canhoto, FIXANDO os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). Após, INTIMEM-SE as partes, a 

partir do que começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem como para a parte 

demandada depositar os honorários periciais. Afinal, a parte demandada 

requereu expressamente tal espécie de prova (fl. 28). Uma vez 

depositados, a Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e local para 

o início da perícia, encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e 

as questões fáticas/jurídicas (para serem respondidas como quesitos do 

Juízo), COMUNICANDO-SE, ainda, às partes. Após a apresentação do 

laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191755 Nr: 8131-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRNACISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, TIAGO MACIEL 

BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6865 Nr: 625-91.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNETTA, SERGIO ANTONIO MEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:6.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, GILBERTO TORRES ALVES JÚNIOR - 

OAB:5.979/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Vistos.

ANTÔNIO BRUNETTA e SÉRGIO ANTÔNIO MEDA ingressou com a vertente 

execução de título judicial em face de BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 

S/A., devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 748.

Após, a parte exequente fora intimada por edital acerca do levantamento 

de valores nos autos, contudo, decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação (fl. 765).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263577 Nr: 27401-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.
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De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273171 Nr: 3569-31.2018.811.0055

 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: DEUSDERIA BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

MOTO MAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a opção da 

autora pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, 

na forma do artigo 319, inciso VII, do CPC vigente, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC, oportunidade 

em que deve esclarecer a situação de ter apontado dois CPNJs, sendo 

que, ao que parece, não haveria litisconsórcio passivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183136 Nr: 1177-26.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDINEI JOSE 

STURMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADÃO NAITZEL, COMPACTA SERVICE 

LTDA-ME, UALES MARTINS SILVA

 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: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - 

OAB:13.525-B, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCO ANTONIO 

DE SOUZA - OAB:22.523/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Vistos.

AO MPE, como determinado à fl. 651/651-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225521 Nr: 14644-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209545 Nr: 1684-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDONÇA & SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CIOFFI NETTO - 

OAB:204517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e diante da decisão de fls. 

73/73-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes acerca da lavratura 

dos Termos de Penhora e Depósito dos bens imóveis indicados nos autos, 

com o que a parte executada foi nomeada depositária fiel dos bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158499 Nr: 7091-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL TINTAS LTDA, SELMO NOGUEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud e no sistema Infojud, conforme documentos a seguir juntados, 

com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre os veículos encontrados. Afinal, por tal garantia, os aludidos 

veículos não pertencem à parte exequente. Ademais, deve-se preferir 

bem que não tenha restrição, uma vez que consta a seguinte anotação 

sobre o veículo placa KAI-2215: “Baixado”.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121037 Nr: 215-76.2010.811.0055

 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): S. A. GALLEGO COMERCIO - ME, ESTEVAN 

AUGUSTO GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 
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OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar sobre o 

cumprimento do acordo, valendo o silêncio como quitação.

 Por fim, se não houver irresignação, CONCLUSOS para extinção da 

execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196955 Nr: 12400-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte requerida, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOJUD 

e RENAJUD, sendo certo que é de incumbência da própria parte manter 

atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na 

Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a busca e apreensão do veículo, bem como a 

citação pessoal do requerido Marco Antonio Pereira Couto nos seguintes 

endereços: (a) Rua Curitiba, n. 113-W, Tangará da Serra/MT, CEP: 

78.300-000; (b) Rua 36, Quadra 22, Casa 02, Bairro: Jardim Industriário I, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.098-000; (c) Rua I, n. 557, Bairro: Distrito Industrial, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.098-060; (d) Avenida Nilo Torres, n. 1.383-W, Bairro: 

Vila Araputanga, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000; (e) Rua Três, n. 

115-W, Jardim Atlântida, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000; (f) 

Rodovia BR 163, KM 583, Caixa Postal 134, Nova Mutum/MT, CEP: 

78.450-000; (g) Rua 30, n. 247, Jardim das Oliveiras, Nova Olímpia/MT, 

CEP: 78.370-000;

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216986 Nr: 7478-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 83/84, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 05 dias, apresente algum empecilho à baixa da restrição, 

valendo o silêncio como inexistência.

Após, na forma do art. 536, § 1°, do CPC, OFICIE-SE ao DETRAN para que, 

no prazo de 15 dias, promova a baixa da restrição do veículo indicado à fl. 

84, comprovando nos autos o cumprimento da ordem.

 Após, com a baixa da restrição, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249245 Nr: 16024-62.2017.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173327 Nr: 14997-49.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAJIULLAH KAFFASHI FOTO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 277, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem quanto à 

complementação apresentada às fls. 280/291.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174420 Nr: 16296-61.2014.811.0055

 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: MARIA CRISTINA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Vistos.

Em tempo, não obstante a decisão de fls. 127/128 tenha indicado a 

liberação da diferença dos valores bloqueado em favor da parte 

executada, como se vê à fl. 132, fora promovida a transferência da 

integralidade dos valores bloqueados para a Conta Única.

Logo, EXPEÇA-SE alvará do valor da diferença dos valores bloqueados, 

nos termos da decisão de fls. 127/128, em favor da parte executada, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161991 Nr: 13017-04.2013.811.0055

 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: PAULO CESAR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, Paula Caroline Ferrarini - 

OAB:13321/MT

 Vistos.

PAULO CESAR GOMES ingressou com a vertente demanda em face de 

OESTE VEÍCULOS LTDA., devidamente qualificados nos autos.

Após um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e, após o seu cumprimento, pela 

extinção do feito (fls. 420/424), o que fora devidamente homologado (fl. 

425).

Intimadas as partes para informarem acerca do cumprimento do acordo, 

advertindo-se que a inércia seria interpretada como quitação, a parte 

requerida se manifestou (fl. 438), enquanto a parte requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo (fl. 432).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da manifestação da parte requerida e o silêncio da parte 

requerente, é de ser reconhecido o cumprimento do acordo, de modo que 

a vertente execução atingiu o seu desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

Custas conforme sentença/acórdão.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163818 Nr: 1210-50.2014.811.0055

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO 

GROSSO LTDA, THYAGO MANSANO, JULIANA MAZZO, LUIZ CARLOS 

MAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do conteúdo da certidão de fl. 205, INTIME-SE derradeiramente a 

parte exequente (cedente/cessionário) para que, no prazo de 15 dias, (a) 

apresente procuração “ad judicia” outorgada ao advogado subscritor do 

acordo de fls. 201/202 e (b) apresente o instrumento particular de 

declaração de cessão de crédito, pelo qual o Banco cedeu o crédito em 

execução, sob pena de não homologação do aludido acordo.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153705 Nr: 2365-25.2013.811.0055

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. LAURINI-ME, EDGAR AUGUSTO LAURINI, 

ELENICE RODRIGUES LAURINI, LUSMARINA TEBALDI, JOÃO CARLOS 

TEBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Vistos. De início, é preciso dizer que sem que se apresente o cálculo 

atualizado da dívida, não há como promover penhora de valores. Afinal, 

até o momento, não há como afirmar que existem valores a serem 

executado pela instituição financeira, mormente pelo conteúdo da 

sentença/decisão monocrática de fls. 281/293. Depois, também não se 

depara, até agora, com a intimação da parte demandada para pagamento 

de quaisquer valores, nos termos do artigo 523 do CPC. Logo, 

considerando o disposto no artigo 524 do CPC, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o demonstrativo descriminado e 

atualizado do crédito, observando, para tanto, o conteúdo da 

sentença/decisão monocrática de fls. 281/293, sob pena de extinção na 

forma do artigo 801 c/c o artigo 513, ambos do CPC. Uma vez apresentado 

o cálculo atualizado, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% e de honorários advocatícios também de 10%. A parte executada 

deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se 

transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a 

parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão dos 

honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, se 

ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC. (...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157811 Nr: 6403-80.2013.811.0055

 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: LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - 

OAB:11838

 Vistos. Pretende a parte demandada a revogação da justiça gratuita 

concedida à parte autora à fl. 157. A parte autora, devidamente intimada, 

deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado (fl. 311). Pois bem. De 

início, como se extrai da sentença/acordão prolatados nos autos, a parte 

autora fora condenada apenas ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença em favor da parte demandada (fls. 

262/264-verso), no importe de R$ 1.500,00. Logo, “a priori” o cálculo de fl. 

304 se mostra equivocado, haja vista que pretende a execução do importe 

de R$ 56.529,39. Depois, no que se refere à revogação da justiça gratuita 

deferida em favor da parte autora, é preciso fixar a premissa de que se 

trata de mero incidente que não repercute no surgimento de uma nova 

demanda, tal qual como se dá no vertente caso. No entanto, em que pese 

a pretensão da demandada, a verdade é que não consta dos autos 

qualquer documento capaz de comprovar que tenha cessado a condição 

de hipossuficiência da parte autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. 

Aliás, a parte demandada apenas alega que “as condições da autora em 

datas atuais são distintas daquela na foi deferido a gratuidade”, repita-se, 

sem qualquer documento capaz de comprovar tal alegação. No mais, o 

simples fato de a parte autora ser, como defendido, 

proprietária/possuidora do veículo indicado às fls. 305/306, não é capaz, 

por si só, de justificar a revogação do benefício concedido à parte autora. 

Para que seja possível a revogação do benefício da justiça gratuita, já 

concedido, e não impugnado quando da concessão, é preciso a 

comprovação de que não existe mais a condição de hipossuficiência 

econômica da parte beneficiada. Ou seja: a mera alegação é insuficiente 

para revogação do aludido benefício. (...) Assim, o caso é de manutenção 

do benefício concedido à parte autora. Bem por isso, INDEFIRO o pleito em 

questão. Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 22409-26.2017.811.0055

 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): DEVANIR MESQUITA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 97 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 77,80 

(Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando a Oficial de Justiça Maria Celia de Sousa, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de vinte e quatro 

horas, tendo em vista a audiência designada para o dia 15.03.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272391 Nr: 2958-78.2018.811.0055

 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: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar pretendida.No mais, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 07 de junho de 2018, às 15h00min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme 

pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.Por outro lado, não obstante requerer a exibição dos documentos 

indicados no item “e.1” da petição inicial (fl. 33), a verdade é que a parte 

autora não comprovou o requerimento extrajudicial para apresentação dos 

aludidos documentos. (...)Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 30 dias, apresentar o prévio pedido administrativo de todos os 

documentos que pretende ver exibidos (item “e.1” de fl. 33).Por fim, uma 

vez que não se depara com hipossuficiência técnica da parte autora, 

INDEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório.Sem prejuízo das 

determinações anteriores, PROMOVA-SE a alteração na autuação e 

distribuição, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$ 370.000,00.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209297 Nr: 1476-66.2016.811.0055

 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: WERONICA PEREIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO, 

RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao pleito de fl. 135, vale dizer que a parte demandada COP 

Centro Odontológico do Povo já fora citada à fl. 78, nos moldes do CPC/73, 

de modo que, por isonomia, o demandado Ramiro Murad Saad Neto 

também deverá ser citado nos mesmos moldes, ou seja, sem a designação 

de audiência de conciliação, mesmo porque tal solenidade poderá ser 

designada a todo o momento no feito.

Em arremate, como se colhe da certidão de fl. 106, não se localizou o 

aludido demandado nos endereços constates dos itens “a” e “b” de fl. 94. 

Também não fora possível localizá-lo no endereço indicado no item “d” de 

fl. 94.

Assim sendo, somente resta o endereço incrustrado no item “c” de fl. 94, 

em relação ao qual a certidão de fl. 122 revela que a casa estaria 

fechada.

Dentro desse contexto, DEFIRO o pleito de fl. 135 apenas para se 

promover a citação no endereço indicado no item “c” de fl. 94, qual seja: 

Avenida Jaime Fernandes Costa, n. 1.280 ou 1.290, Vila Aurora, 

Rondonópolis/MT, CEP: 78.740-630, sendo que, se verificada a hipótese 

de ocultação, CITE-SE por hora certa na forma do artigo 252 e seguintes 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215284 Nr: 6261-71.2016.811.0055

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E 

AGUA MINERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 69, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para apresentarem as RAZÕES FINAIS 

no prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15257 Nr: 1227-43.2001.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ HELIO FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO NELSON BRIANCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12462, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3565-B 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 320/322, não houve qualquer tentativa 

frustrada de busca de bens no endereço da parte executada, como 

alegado, de modo que, por ora, INDEFIRO o aludido pleito.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá, como já determinado à fl. 306-verso, apresentar o cálculo 

atualizado da dívida, bem como manifestar sobre o resultado da pesquisa 

Renajud.

Em tempo, considerando o conteúdo da petição de fl. 305, no que se 

refere à Carta Precatória n. 30183, em trâmite na Comarca de Alto 

Taquari/MT, OFICIE-SE ao aludido Juízo Deprecado solicitando a devolução 

da missiva independentemente de cumprimento, uma vez que requerido 

expressamente pela parte exequente.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225027 Nr: 14273-74.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA – ME, GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE MORAES, KAREN 

PEGORARO NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAINER PEREIRA GIONÉIDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 
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ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121690 Nr: 784-77.2010.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO GEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 306, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que as partes se manifestem acerca dos documentos de fls. 293/294 

e fls. 300/303, como determinado à fl. 304.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140535 Nr: 11106-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FABRICIO MENEGUELLO 

- OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 

11849

 (...) Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fls. 239/239-verso em penhora, sem necessidade de lavratura 

do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, INTIMEM-SE 

as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em penhora. No 

ponto, é preciso ressaltar que o cálculo judicial de fls. 266/268 já 

utilizou-se do aludido valor para amortização da dívida executada. Em 

seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria de 

Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e não 

se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. (...) Por fim, considerando que o valor 

bloqueado fora apenas parcial, no que se refere ao valor remanescente 

apontado pelo cálculo judicial de fls. 266/268 (R$ 46.619,85), como 

requerido, OFICIE-SE à Cooperativa de Crédito Sicredi para que promova a 

penhora de eventuais cotas capitais existentes em nome do executado, 

até o limite do valor da dívida, consignando o prazo de 15 dias para o 

cumprimento da ordem judicial. (...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141650 Nr: 1003-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO FERREIRA ROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 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: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos.

ALEXANDRE FERREIRA ROS ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 326.

Após, a parte autora fora intimada acerca do levantamento de valores nos 

autos pelo advogado, contudo, decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação (fl. 339).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Por oportuno, conforme se colhe das fls. 88 e 325/325-verso, ainda 

consta depósito judicial de parcela incontroversa.

 Assim sendo, uma vez que a parte autora já fora ressarcida pelo valor 

desembolsado para o pagamento dos encargos considerados ilegais, 

logicamente o aludido depósito judicial deverá ser levantado em favor do 

demandado.

Posto isso, EXPEÇA-SE alvará para que a quantia depositada às fls. 

325/325-verso seja levantada em favor do demandado Panamericano 

Arrendamento Mercantil S/A, cumprindo, se for o caso, o art. 450, § 3º, da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado e expedido o alvará em favor do demandado, 

com as providências necessárias, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 26536 Nr: 3166-53.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARY ANGELA 

FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - 

OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO T. DE 

ALMEIDA - OAB:20.912 PR, PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE MAEDA - 

OAB:20.912-PR

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fl. 482 e da resposta de Ofício de fl. 485, pugnando o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172225 Nr: 13838-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MARIA MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO 

VITA - OAB:OAB/BA 24.308, Ticiana Scaravelli Freire - OAB:273.404

 Vistos.

GISELE MARIA MASSONI ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A., 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação da dívida, com o levantamento dos 

valores depositados (fl. 253).

Após, a parte exequente fora cientificada acerca do levantamento de 

valores pelo advogado, conforme certidão de fl. 259.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 
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carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS na forma da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218124 Nr: 8432-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL GUTIERREZ GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, uma vez que 

a parte executada já fora intimada para promover o pagamento 

espontâneo, inclusive, sob pena de incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios também de 10%, conforme decisão de fls. 

151/153. Logo, não há o porquê determinar novamente a sua intimação, 

como requerido às fls. 156/157.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160355 Nr: 10132-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO TORRES ALVES, EUNICE APARECIDA 

GUEDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 236/238, a verdade é que não se depara com 

imóvel avaliado nos vertentes autos, ao menos até o momento.

 Veja-se que nos vertentes autos sequer consta, até agora, pedido 

expresso de execução de valores.

Logo, INDEFIRO o pleito de fls. 236/238, uma vez que não guarda relação 

com o vertente feito.

No mais, INTIMEM-SE as para para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entenderem de direito para o andamento do feito.

Uma vez cumprida a determinação de fl. 231 acerca do translado de cópia 

da sentença/acordão para os autos da execução e nada requerido pelas 

partes, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169692 Nr: 11226-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO SANTANDER S/A. ingressou com a vertente demanda em face de 

MARLON SOUZA CARVALHO, qualificados nos autos.

Após um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela suspensão do feito 

executivo até cumprimento integral dos valores avençados (fls. 46/50), o 

que fora devidamente homologado às fls. 52/52-verso e 81/83.

Intimadas as partes para informarem acerca do cumprimento do acordo, 

advertindo-se que a inércia seria interpretada como quitação, as partes 

não manifestaram (fl. 93).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do silêncio das partes, é de ser reconhecido o cumprimento do 

acordo, de modo que a vertente execução atingiu o seu desiderato, 

devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

Custas e honorários conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100726 Nr: 7817-26.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TRETTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - 

OAB:11233/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por MANOEL ANDRADE DOS SANTOS em 

face de JOSÉ TRETTEL, qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 192).

Intimada a parte autora pessoalmente para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou de manifestar (fl. 194).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais condizentes à fase de cumprimento de sentença, se houver.

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.: 156801 Nr: 5415-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS em 

face de SELMA RIBEIRO DA SILVA, qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

da digna advogada, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 125).

Intimada a parte autora pessoalmente para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou de manifestar (fl. 127).

Pois bem.
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Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte exequente manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais condizentes à fase de cumprimento de sentença, se houver, 

contudo, condenação essa suspensa, por força do § 3º do art. 98 do 

CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57287 Nr: 6764-44.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados 

das partes acerca da distribuição da carta precatória na comarca de 

Várzea Grande/MT, sob o nº 2114-93.2018.811.0002-código 526202, bem 

como para que promova o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme requerido no Ofício de fl. 631-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256955 Nr: 22227-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DA PAZ CABRAL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMEXAGRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 46, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224419 Nr: 13686-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de 

expropriação e conforme o caso, indicar o leiloeiro público, além de 

apresentar o cálculo atualizado da dívida.Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, valendo 

o silêncio como concordância.Se for o caso, PROMOVA a Secretaria de 

Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos 

do CPC.Em caso de não localização do veículo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o prosseguimento da vertente execução.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154868 Nr: 3480-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, TULIO SANTANA LOPES RIBEIRO - OAB:OAB/MS 

17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, na forma do artigo 778, § 1º, inciso III c/c § 2º, do CPC, DEFIRO o 

pedido de substituição processual formulado às fls. 192/192-verso, de 

modo que deverá passar a figurar como exequente FUNDO DE 

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, com a retificação da distribuição e 

autuação, bem como com a anotação dos dignos advogados constituídos 

para atuar no vertente feito (fls. 193/194).

Após, INTIME-SE a parte exequente/cessionária para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre a certidão de fl. 190, mormente acerca da devolução da 

aludida carta precatória sem o devido cumprimento, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado de 

Cuiabá/MT, solicitando informações acerca do cumprimento da missiva em 

questão.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167943 Nr: 8295-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRINHO COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA-ME, MOACIR FEBRONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora juntou comprovante de pagamento 

de distribuição de carta precatória para a comarca de Primavera do Leste, 

quando, na verdade, a carta precatória foi expedido para a comarca de 

Chapecó/SC, nos termos da determinação judicial de fl. 143. Desta forma, 

em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para, no prazo de quinze dias, retirarem a carta precatória de fl. 

144 e promoverem a sua distribuição na comarca de Chapecó/SC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198009 Nr: 13148-08.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o pleito de fl. 76, deixou a parte exequente de indicar 

expressamente quais informações pretende com a diligência ora 

requerida, de modo que, por ora, INDEFIRO o pleito em questão. Afinal, é 

preciso fixar a premissa de que a simples consulta ao sítio do Detran, no 

que se refere ao aludido veículo, permite à parte o conhecimento de várias 

informações acerca do bem.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255330 Nr: 20924-88.2017.811.0055

 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): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre os veículos encontrados. 

Afinal, por tal garantia, os veículos em questão não pertencem à parte 

executada. No mais, o veículo placa QBT-4619 possui anotação de 

restrição judicial, de modo que possui preferência, na expropriação, para 

outra execução.

Depois, a pesquisa Infojud restou infrutífera.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223936 Nr: 13321-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

No que tange ao pleito de expedição de ofício aos orgãos de proteção ao 

crédito, tal diligência já fora realizada, como se vê às fls. 106/108.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4400 Nr: 217-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BURALI, ESPOLIO DE 

YOLANDA FERRACIN BURALI, SANDRA MARA BURALI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA 

- OAB:20686/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

485/489-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, acerca da resposta de Ofício pelo Juízo Federal da 

Subseção Judiciária de Diamantino às fls. 541/608.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4400 Nr: 217-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BURALI, ESPOLIO DE 

YOLANDA FERRACIN BURALI, SANDRA MARA BURALI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA 

- OAB:20686/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

manifestação apresentada pelo Contador Judicial às fls. 540/4540-verso, 

valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63226 Nr: 4725-40.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/RJ: 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Vistos.

Diante da inércia da parte executada, devidamente certificada à fl. 467, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a inclusão da multa 

fixada pelo ato judicial de fl. 465.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141373 Nr: 714-89.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários do banco demandado 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 o advogado da parte requerida para que informe 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 212825 Nr: 4346-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Analisando o presente feito verifico que nos autos de medida protetiva, 

que tramitou em apenso, sob código nº 139209, este juízo determinou que 

a Sra Cristiane Ferreira prestasse contas, no prazo de 30 (trinta) dias, 

tanto em relação ao acordo formulado entre as partes, naqueles autos, 

bem como em relação aos bens que a Sra Ivanilde possuía, na época em 

que esteve sob os cuidados da ora autora, bem como quanto a 

adminsitração destes bens.

Sendo assim, intime-se pessoalmente a requerente bem como seu 

procurador para apresentar as contas conforme acima mencionado, bem 

como já determinado às fls. 50, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, e considerando que a Sra Ivanilde Basália Ferreira 

encontra-se atualmente sob a curatela dos Srs. Célio Cândido Ferreira e 

José Paulo Cândido Ferreira, intimem-se através de seus procuradores, 

para querendo, manifestar acerca das contas apresentadas, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Em seguida, abro vista dos autos ao Ministério Público.

Proceda-se com a juntada de cópia da decisão proferida nos autos 

tombados sob código nº 139209.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215105 Nr: 6078-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação ministerial retro, DETERMINO a realização 

de perícia, razão pela qual NOMEIO Aroldo Vander Teixeira da Silva, 

CORECON/MT n. 1808 e CRC/MT n. 013408, para atuar como perito do 

Juízo.

 INTIMEM-SE as partes para apresentação de quesitos e assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como alegar impedimento ou 

suspeição do perito, nos termos do art. 465, § 1º, CPC.

Após, INTIME-SE o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

valor dos honorários, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial, endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do art. 465, § 2º, CPC.

Visto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, será expedida 

certidão de crédito contra o Estado em favor do perito caso essa não 

obtenha êxito na demanda, sendo, contudo, condenada a parte requerida 

ao pagamento, caso a parte autora obtenha êxito.

Em seguida, INTIME-SE o perito para apresentar o laudo no prazo de 30 

dias.

Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º, CPC.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272025 Nr: 2712-82.2018.811.0055

 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: SM, HM, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCF

 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:

 Posto isso:a) INDEFIRO os alimentos provisórios pleiteados, ante a 

insuficiente demonstração da probabilidade da paternidade, b) Designe-se 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.c) Cite-se a 

parte requerida (NCPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:I) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC);II que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.III) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).IV) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270148 Nr: 1185-95.2018.811.0055

 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: LUIZ ROBERTO MAGRO, MARA LUCIANA ROCHA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/07.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Mara Luciana 

Rocha de Melo

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de 2° oficio do município de 

Campo Novo dos Parecis-MT, para que proceda com a competente 

averbação.

Publique-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188207 Nr: 5161-18.2015.811.0055

 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: ARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Certifico que intimo o advogado das partes, para comparecerem à 

audiência de conciliação designada para o dia 07/06/2018 às 13:30hrs 

juntamente com os seus constituintes.

Rodrigo de Oliveira Amado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273309 Nr: 3668-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJADS, AABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, determino:I - Intime-se a equipe técnica deste Juízo, na pessoa 

da psicóloga, Sra. Daniele Bolsan Marchetto e assistente social, Sra. 

Fabiane dos Anjos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a 

realização de estudo psicossocial na residência das partes, a fim de 

verificar a viabilidade/necessidade de modificação de guarda da menor em 

favor dos requerentes.II – Intime-se a parte requerente, através de seu 

procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

certidão de óbito dos genitores da adolescente Simone da Silva Fernandes 

e documento que comprove que a requerida detém a tutela da 

adolescente.Com a juntada do estudo psicossocial e dos documentos 

acima mencionados, venham-me os autos imediatamente conclusos.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266241 Nr: 29334-38.2017.811.0055

 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: NILZA NUNES ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMAR ZANIVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Merilly Lais Savan Soares - 

OAB:OAB/MT 21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda da petição inicial de fls. 24/25.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Apense-se o presente feito aos autos tombados sob o cód. 206241.

CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, com as advertências dos artigos. 334 e 

344 do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, INTIME-SE a procuradora da parte autora, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos a certidão de óbito do de cujus 

Ademar Zanivan.

Após apresentada contestação, havendo preliminares ou documentos 

novos, vistas à parte autora para apresentar impugnação.

Em seguida venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28365 Nr: 2255-07.2005.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINA CANDIDA DA SILVA, VALDOMIRO ALVES 

DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO FERREIRA FAGUNDES, HEROINA ALVES DE 

OLIVEIRA, NILTA ALVES DE OLIVEIRA, MAGALI ALVES DE OLIVEIRA, 

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, MARLENE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCEMIRO ALVES DE OLIVEIRA

 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, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o recolhimento da taxa 

relativa a expedição do formal de partilha, consistente em duas folhas e 

após comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de retirar e 

instruir o formal de partilha que se encontra devidamente confeccionado 

na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166656 Nr: 6303-91.2014.811.0055

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE CARDOSO DA COSTA, 

GENI EULÁLIA DE MESQUITA CARDOSO, SIRLEI CARDOSO DA COSTA 

DUARTE, VANDERLEI CARDOSO DA COSTA, CIRLÉIA CARDOSO DA 

COSTA, FERNANDO CARDOSO DA COSTA, CIRLENE CARDOSO DA 

COSTA KRAMPE, MAURÍCIO CARDOSO DA COSTA, CLÓVIS XAVIÉR DA 

COSTA, SÉRGIO CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu a dilação de prazo deferido às fls.79, portanto 

encaminho os autos para expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar a parte autora para manifestação.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 222424 Nr: 12017-61.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Vistos.

Considerando o que dispõe a portaria nº 678/2017-PRES, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2018, às 14h30min.

Intimem-se conforme determinado à fl. 87.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57257 Nr: 6748-90.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPS, AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CARVALHO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação da advogada da parte 

executada, Dra. Marcia Carvalho Ferreira de Souza, OAB/MT. 9.025, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do débito no valor 

de R$ 249,70 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), sob 

pena de penhora do veículo (fls. 224), referente ao presente feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219652 Nr: 9653-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:OAB/MT 11.284

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que até a presente data não restou 

juntado ao feito estudo psicossocial a ser realizado na residência da 

requerida, bem como não foi expedida carta precatória à Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT para intimação da requerida da redesignação de 

audiência de fl. 100.

Assim, considerando a necessidade de juntada do relatório psicossocial e 

ante a ausência de intimação da requerida da determinação de fl. 100, 
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imperiosa se faz a redesignação da audiência.

Posto isso, redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para a data de 14/03/2018, às 16h15min;

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Diligencie a Sra. Gestora Judiciária acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à fl. 95;

Notifique-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, na pessoa do titular 

e da defesa conflitante desta vara.

Expeça o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229848 Nr: 18332-08.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS, CDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o que dispõe a portaria nº 678/2017-PRES, redesigno a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14/06/2018, às 

14h30min.

Intimem-se conforme determinado à fl. 46.

Sem prejuízo, intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga 

Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos 

Santos, para que procedam com a realização de estudo psicossocial 

atualizado na residência dos requerentes, a fim de verificar a atual 

situação da criança, emitindo parecer conclusivo acerca da guarda, 

devendo juntar relatório em data anterior a audiência designada.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220753 Nr: 10694-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FARIA FEDRIZI, ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

 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:

 Autos nº: 220753.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262274 Nr: 26448-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA, JOSE 

VALTER DE JESUS SILVA, LUCELIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 262274.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco Bradesco S/A em face 

de J. V. de Jesus Silva e Cia Ltda, José Valter de Jesus Silva e Lucelia 

Lima Dias, todos devidamente qualificados.

 Às fls. 36 a tentativa de citação da parte executada restou inexitosa.

 Às fls. 38 a parte exequente pugnou pelo arresto on line, nas contas da 

parte executada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Consigno que o arresto on line é medida cabível em face da dificuldade de 

citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à 

norma prevista no art. 830 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

o procedimento executivo.

 Registro que o entendimento do STJ acerca do arresto no processo de 

execução é o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 

E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA CITAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são 

exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, 

o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a medida 

cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da 

execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a 

existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a 

demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do 

CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para 

citação, seja por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 

653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o deferimento da medida 

cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a 

recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer indício concreto da 

necessidade da medida. Rever essa afirmação, no entanto, implica 

adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso 

especial não provido.” (STJ - REsp: 1407723 RS 2013/0332129-2, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

 Assim, no caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial. 

Portanto, o arresto está amparado nos artigos 830 do Código de Processo 

Civil.

 Nessas circunstâncias, estando demonstrado que a parte executada não 

foi localizada (fls. 36), entendo que é possível deferir o arresto on line de 

valores depositados nas contas ou aplicações financeiras em nome da 

parte executada.

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 38 para determinar arresto on line 

via BACENJUD de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras em nome da parte executada.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217584 Nr: 8014-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 217584.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 230, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58828 Nr: 496-37.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, JORGE 

MARIANO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3828

 Autos nº: 58828.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202864 Nr: 16985-71.2015.811.0055

 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): ALEX GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202864.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão Sudoeste de Mato Grosso em face de Alex Gonçalves de 

Souza, todos devidamente qualificados.

 Realizadas várias tentativas de localizar a parte executada, todas 

restaram inexitosas (fls. 41, fls. 53 e fls. 63).

 Às fls. 73/74 a parte exequente pugnou pelo arresto on line, nas contas 

da parte executada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Consigno que o arresto on line é medida cabível em face da dificuldade de 

citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à 

norma prevista no art. 830 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

o procedimento executivo.

 Registro que o entendimento do STJ acerca do arresto no processo de 

execução é o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 

E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA CITAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são 

exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, 

o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a medida 

cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da 

execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a 

existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a 

demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do 

CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para 

citação, seja por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 

653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o deferimento da medida 

cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a 

recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer indício concreto da 

necessidade da medida. Rever essa afirmação, no entanto, implica 

adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso 

especial não provido.” (STJ - REsp: 1407723 RS 2013/0332129-2, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

 Assim, no caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial. 

Portanto, o arresto está amparado nos artigos 830 do Código de Processo 

Civil.

 Nessas circunstâncias, estando demonstrado que foram realizadas 

diversas tentativas para localizar a devedora (fls. 41, fls. 53 e fls. 63), 

entendo que é possível deferir o arresto on line de valores depositados 

nas contas ou aplicações financeiras em nome da parte executada.

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 73/74 para determinar arresto on 

line via BACENJUD de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras em nome da parte executada.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231494 Nr: 20246-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA KROHLING DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231494.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124638 Nr: 3625-45.2010.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA, NILSON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA, NIUZA MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 124638.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153102 Nr: 1773-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS e OUTROS 

PROFSSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - 

UNICRED MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO, 

SANDRA MARA CARAFINI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10934/MT

 Autos nº: 153102.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227584 Nr: 16330-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONALDO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 227584.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189833 Nr: 6607-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189833.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221856 Nr: 11585-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221856.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142841 Nr: 2302-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR VICENTE STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637/MT, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 Autos nº: 142841.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123174 Nr: 2255-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ROSA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 123174.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 49442 Nr: 4511-20.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCSDCF, SV, ACDB, FGB, BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4470-B, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SISANE VANZELLA - 

OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 49442.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223070 Nr: 12476-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223070.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 1471-35.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRAFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENTAGONAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 18783.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248603 Nr: 15488-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 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:

 Autos nº: 248603.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208443 Nr: 777-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANO LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208443.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185560 Nr: 3201-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 185560.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 165 de 611



Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168005 Nr: 8380-73.2014.811.0055

 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: AURELINO BAZILIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Autos nº: 168005.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora on line via sistema BACENJUD, o 

CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às instituições financeiras em 

razão da inexistência de relacionamentos, estando nesse sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250645 Nr: 17302-98.2017.811.0055

 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): MARCELO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 250645.

 Vistos,

 Como foi exitosa a busca de novo endereço da parte 

requerida/executada, expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151833 Nr: 435-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, Maria Lucilla Gomes - OAB:5835-A/MT

 Autos nº: 151833.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264594 Nr: 28135-78.2017.811.0055

 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: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sobrinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de ontem, compareceu o requerido na secretaria e 

trouxe o documento a seguir, referente aos autos em tela. Dessa forma, 

intimo o requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215390 Nr: 6334-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215390.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 2364-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DONIZETE GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9.809 OAB/MT

 Autos nº: 153704.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158103 Nr: 6699-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA, 

PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - 

OAB:203963/SP, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 158103.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221470 Nr: 11258-97.2016.811.0055

 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): PROMIL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

AGRICOLA E RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221470.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241289 Nr: 9310-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIGSON F. DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME, 

GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 241289.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9472 Nr: 2120-05.1999.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTONIO DA SILVA - ME, SÉRGIO 

ANTONIO DA SILVA, VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 9472.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168988 Nr: 10462-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA DA SILVA AMARAL, ELSA 

RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Autos nº: 168988.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168988 Nr: 10462-77.2014.811.0055

 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): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA DA SILVA AMARAL, ELSA 

RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Autos nº: 168988.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223070 Nr: 12476-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 223070.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196660 Nr: 12192-89.2015.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 196660.

 Vistos,

 Nesta data realizei nova busca, agora via INFOJUD.

 Diga a parte autora no prazo de 05 dias.

 Desde já registro que este Juízo não irá mais deferir nova busca de 

endereço, uma vez que várias já foram feitas.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13293 Nr: 2268-79.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA ALVES DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT

 Autos nº: 13293.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189833 Nr: 6607-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189833.

 Vistos,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 168 de 611



 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 2364-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DONIZETE GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9.809 OAB/MT

 Autos nº: 153704.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 7599-17.2015.811.0055

 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): C. DA SILVA COSTA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS - ME, CÍCERO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos n.º 191104.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123174 Nr: 2255-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ROSA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 123174.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217785 Nr: 8209-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): FRANCISCO CARLOS RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 Autos n.º 217785.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.
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 Por fim, proceda-se com a busca de veículos registrados em nome da 

parte executada pelo sistema RENAJUD, conforme já determinado às fls. 

72/73.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 1471-35.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRAFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENTAGONAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 18783.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175412 Nr: 17348-92.2014.811.0055

 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: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA KIDS COMERCIO ROUPAS ART. INF. 

LTDA, LEANDRA MAGRO, RONI CÉZAR CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Autos nº: 175412.

 Vistos,

 Por agora determino que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca via RENAJUD inexitosa, fica desde já indeferida a 

pesquisa via INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos 

financeiros (BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais 

bens imóveis podem ser buscados diretamente pela parte exequente 

mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142841 Nr: 2302-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR VICENTE STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637/MT, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 Autos n.º 142841.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222776 Nr: 12265-27.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 222776.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, proceda-se com a busca de veículos registrados em nome 

da parte executada pelo sistema RENAJUD, conforme já determinado às 

fls. 37/39.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251802 Nr: 18152-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGMP- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 251802.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 39, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Contudo, verifico que o endereço obtido é o mesmo descrito na inicial.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

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

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220920 Nr: 10847-54.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIVA GOMES CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220920.

 Vistos,

 Ao que parece o endereço obtido via INFOJUD é o mesmo que já consta 

nos autos.

 Aliás, várias já foram as tentativas de se localizar o endereço da 

requerida.

 Devo destacar que, segundo a certidão de fls. 69, atualmente estaria ela 

em Alta Floresta-MT.

 Assim, manifeste-se a parte autora o que entender de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141357 Nr: 674-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIS MAYER, SCHEILA MARESILDA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDUARDO ZAMPARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, Kézia G. S. Saragiotto - OAB:8.370

 Autos nº: 141357.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158103 Nr: 6699-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA, 

PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - 

OAB:203963/SP, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 158103.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196398 Nr: 12005-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 196398.

 Vistos,

 A medida de quebra do sigilo fiscal é extrema e somente admissível em 

situações excepcionais.

 Como já foi localização de veículos via RENAJUD, entendo que não há 

razão para se acolher o pedido retro formulado.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de busca de bens via INFOJUD.

 Manifeste-se a parte autora o que entender de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124638 Nr: 3625-45.2010.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA, NILSON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA, NIUZA MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 
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OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 124638.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241289 Nr: 9310-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIGSON F. DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME, 

GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 241289.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248603 Nr: 15488-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 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:

 Autos nº: 248603.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58828 Nr: 496-37.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, JORGE 

MARIANO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3828

 Autos n.º 58828.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155375 Nr: 4000-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, CLAITON DA SILVA PEREIRA, 
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MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINI RAMOS 

RODRIGUES - OAB:10509/MT

 Autos nº: 155375.

 Vistos,

 Nesta data realizei nova busca, agora via INFOJUD.

 Diga a parte autora no prazo de 05 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231494 Nr: 20246-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA KROHLING DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231494.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227584 Nr: 16330-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONALDO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 227584.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198272 Nr: 13386-27.2015.811.0055

 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: MARIA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Autos nº: 198272.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9472 Nr: 2120-05.1999.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTONIO DA SILVA - ME, SÉRGIO 

ANTONIO DA SILVA, VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 9472.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 
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suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234451 Nr: 262-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 234451.

 Vistos,

 Como foi exitosa a busca de novo endereço da parte 

requerida/executada, expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220753 Nr: 10694-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FARIA FEDRIZI, ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

 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:

 Autos nº: 220753.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153102 Nr: 1773-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS e OUTROS 

PROFSSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - 

UNICRED MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO, 

SANDRA MARA CARAFINI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10934/MT

 Autos nº: 153102.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215390 Nr: 6334-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 215390.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202864 Nr: 16985-71.2015.811.0055

 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 
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ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202864.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o arresto on line por meio do 

BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da insuficiência de 

saldo.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de tornar sem efeito o 

arresto.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229817 Nr: 18301-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 229817.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 73/74, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Contudo, verifico que o endereço obtido é o mesmo descrito na inicial.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

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

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185560 Nr: 3201-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos n.º 185560.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262274 Nr: 26448-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA, JOSE 

VALTER DE JESUS SILVA, LUCELIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 262274.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o arresto on line por meio do 

BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da insuficiência de 

saldo.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de tornar sem efeito o 

arresto.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221856 Nr: 11585-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 221856.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215434 Nr: 6366-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT
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 Autos nº: 215434.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208443 Nr: 777-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANO LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208443.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221470 Nr: 11258-97.2016.811.0055

 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): PROMIL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

AGRICOLA E RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221470.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257915 Nr: 23128-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL RANIERI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado Odacir José Dias Cavalheiro 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.: 221096 Nr: 10981-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o prazo de suspensão dos autos em tela decorreu 

em 18/10/2017. Sendo assim, nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento n.º56/07/CGJ, item 15.2, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser a parte autora intimada para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze)dias, cientificando-a que em caso de 

inércia o processo será extinto.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10563 Nr: 958-38.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o prazo de suspensão dos autos em tela decorreu 

em 28/10/2017. Sendo assim, nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento n.º56/07/CGJ, item 15.2, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser a parte autora intimada para dar andamento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258632 Nr: 23768-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO RIO VERMELHO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA SERVICE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Certifico que o advogado Marco Antonio de Souza levou os presentes 

autos com carga vista 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.: 272981 Nr: 3402-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, OTIMA 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA 2 DE AGOSTO LTDA, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO FEREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

providenciar o pagamento de duas diligências ao Oficial de Justiça, no 

bairro Jardim do sul, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57720 Nr: 7174-05.2006.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO AR INDUSTRIA COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 564, intimo o requerido 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 

4.800,00, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13240 Nr: 2194-25.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que, haja vista a petição da executada em fls. 488/491, intimo a 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113522 Nr: 3717-57.2009.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MASSAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 

BESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:234.989/SP, EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - 

OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que a advogada Edilene Maria Torquato Villar levou os presentes 

autos com carga vista 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.: 155162 Nr: 3779-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESLEI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do alvará de fl. 122, intimo o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176575 Nr: 18666-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RAHAL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RAHAL COSTA - 

OAB:15271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 119, considerando a 

expedição do alvará de fl. 125, intimo o exequente para requerer o que de 

direito em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias, advertindo-o 

que, no silêncio, o processo será extinto, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200360 Nr: 15001-52.2015.811.0055

 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: ARGENI SAMPAIO 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:

 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.Revogo a liminar outrora 

concedida nos autos.Em consonância com o princípio da causalidade, 

condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da parte requerida, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, e 
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§6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 

945,60 (novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, ficando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça 

concedida a parte autora.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Tangará da Serra/MT, 

1º de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265448 Nr: 28780-06.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 28780-06.2017 (Cód. 265448)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o autor requereu a desistência da 

ação, pleiteando o arquivamento do processo.

Ressai dos autos, que até o momento os requeridos não foram citados e, 

em decorrência, não houve a angularização processual.

Desta feita, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 

suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas e despesas processuais, além da isenção no tocante 

aos honorários advocatícios, diante da inexistência de litigiosidade.

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

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151804 Nr: 404-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA DIAS CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 404-49.2013 (Cód.151804)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173402 Nr: 15084-05.2014.811.0055

 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: ALTAIR RIBEIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito e, via 

de consequência, determino o seu arquivamento. Considerando que o 

autor deu causa a extinção da demanda, condeno-o ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, e §6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 868,80, em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência 

da gratuidade da justiça concedida a parte autora.Condeno, ainda, o 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Finalmente, esclareço 

que acaso haja benefício implantado em favor do requerente por força de 

decisão judicial exarada neste feito, o mesmo deverá ser imediatamente 

cancelado pelo requerido.Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156216 Nr: 4822-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4822-30.2013 (Cód.156216)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 178 de 611



formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174138 Nr: 15967-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA TEREZINHA TOCHETTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO APARECIDO 

REZENDE - OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por conseguinte, 

determino o prosseguimento da execução em apenso, em conformidade 

com a presente decisão, ou seja, com a exclusão da multa.Considerando 

que o embargante logrou êxito, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §

§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de modo que condeno a 

embargada ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da 

embargante, que fixo no percentual de 10% do valor do proveito 

econômico, correspondente a R$1.356,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade 

concedida, o mesmo se aplicando no que tange às custas e 

despesas.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução 

em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 2 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133191 Nr: 3114-13.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA TEREZINHA TOCHETTO 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, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3114-13.2011 (Cód. 133191)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nestes autos – 

EXCLUÍDA A MULTA MORATÓRIA.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173573 Nr: 15320-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH SEVERINO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROC.F.1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, em 

conformidade com a presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo 

apresentado pela embargada no feito principal.Considerando a 

sucumbência do embargante, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §

§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico da embargada, que 

fixo no percentual de 12% do valor do excesso alegado, correspondente 

a R$ 444,60, em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional.Sem custas e despesas, consoante previsão 

legal.Traslade-se para os autos da ação de execução em apenso, cópia 

da presente decisão. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

p r o c e d e n d o  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 2 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154308 Nr: 2936-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SEVERINO DA CUNHA

 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:

 Processo n.º 2936-93.2013 (Cód. 154308)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Por fim, cumpra-se, integralmente, a decisão de fl. 98.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125510 Nr: 4483-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES AMERICO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4483-76.2010 (Cód.125510)
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 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184210 Nr: 2132-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES CARDOSO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2132-57.2015 (Cód.184210)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a n. 

causídica da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134899 Nr: 5025-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE CANDIDO DE GOIS

 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:

 Processo nº 5025-60.2011 (Cód. 134899)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 109260 Nr: 7908-82.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7908-82.2008 (Cód.109260)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.
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Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107519 Nr: 6194-87.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDRO CALIXTO

 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:

 Processo nº 6194-87.2008 (Cód. 107519)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 56987 Nr: 6459-60.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DE ALMEIDA SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6459-60.2006 (Cód. 56987)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184298 Nr: 2193-15.2015.811.0055

 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: ELOI SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2193-15.2015 (Cód. 184298)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não obstante reiteradas intimações, a 

autarquia ré não procedeu com a implantação do benefício.

Desta feita, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

comprovando a satisfação do comando judicial.

Por fim, ressalto que, acaso não seja comprovado nos autos a 

implantação do beneficio previdenciário concedido, sejam extraídas cópias 

dos autos e remetidas para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura de 

termo circunstanciado de ocorrência em face do servidor responsável 

pela referida implantação, pelo crime de desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151812 Nr: 412-26.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA TEREZA DE LIMA SILVA

 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:

 Processo nº 412-26.2013 (Cód.151812)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.
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Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126388 Nr: 5300-43.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA FERNANDES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5300-43.2010 (Cód. 126388)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 212908 Nr: 4397-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVI JORGE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por conseguinte, 

determino o prosseguimento da execução em apenso, em conformidade o 

cálculo apresentado pelo embargante.Considerando que o embargante 

logrou êxito, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que condeno o embargado ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico da embargante, que 

fixo no percentual de 10% do valor do proveito econômico, 

correspondente a R$4.315,22, em razão do zelo e trabalho despendido 

pelo profissional, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida, o 

mesmo se aplicando no que tange às custas e despesas.Traslade-se 

cópia desta para os autos da ação de execução em apenso. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105622 Nr: 4369-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVI JORGE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4369-11.2008 (Cód. 105622)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, 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 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, razão pela qual 

autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189659 Nr: 6413-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL SOUZA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDILATIF MAHAMED 

TUFAILE - OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, em 

conformidade com a presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo 

apresentado pelo embargante.Considerando a sucumbência da 

embargada, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que a condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do embargante, que fixo no 

percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente 

a R$196,30, todavia, por irrisório, majoro para R$450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais), em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional, contudo, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida.Sem custas e despesas, ante a 

gratuidade.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução 

em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 5 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 121934 Nr: 1017-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO 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 n.º 1017-74.2010 (Cód. 121934)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

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 exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202291 Nr: 16609-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, 

por conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, 

em conformidade com a presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo 

apresentado pelo embargante.Considerando a sucumbência da 

embargada, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do embargante, que fixo no 

percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente 

a R$ 441,49, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, 

ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida a embargada nos autos principais.Sem 

custas e despesas, ante a gratuidade.Traslade-se para os autos da ação 

de execução em apenso, cópia da presente decisão, bem como do 

memorial de cálculo encartado à peça de ingresso. Transitada em julgado, 

a rqu ivem-se  os  au tos ,  p rocedendo  com as  ba ixas 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105135 Nr: 3880-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA ADEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3880-71.2008 (Cód. 105135)

VISTOS, ETC.

Considerando que foram rejeitados os embargos apresentados, determino 

que o Sr. Gestor que cumpra a decisão de fl. 82, e, para tanto, 

observando as disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código 

de Processo Civil.

Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, nos termos do 

artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , bem assim tendo em vista que são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

desde já autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128691 Nr: 7577-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI LUIDQUIST DE SOUZA

 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 7577-32.2010 (Cód. 128691)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105054 Nr: 3793-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOUZA LEMOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3793-18.2008 (Cód. 105054)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela executado nos autos de 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

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 exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192608 Nr: 8983-15.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CLARA PEREIRA VOLTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8983-15.2015 (Cód. 192608)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126017 Nr: 4987-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA FERREIRA DE CARVALHO

 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 4987-82.2010 (Cód. 126017)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 167-v, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 121790 Nr: 874-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 874-85.2010 (Cód. 121790)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos autos dos 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

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 exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 211621 Nr: 3294-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIA TEREZINHA CRISTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDILATIF MAHAMED 

TUFAILE - OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por conseguinte, 

determino o prosseguimento da execução em apenso, em conformidade o 

cálculo apresentado pelo embargante à fl. 4-v.Considerando que o 

embargante logrou êxito, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 

4º, I, do novo Código de Processo Civil, de modo que condeno o 

embargado ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da 

embargante, que fixo no percentual de 10% do valor do proveito 

econômico, correspondente a R$1.474,53, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade 

concedida, o mesmo se aplicando no que tange às custas e 

despesas.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução 

em apenso, inclusive do cálculo supramencionado.Transitada em julgado, 

a rqu ivem-se  os  au tos ,  p rocedendo  com as  ba ixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 6 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 209975 Nr: 2063-88.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FERNANDES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS. 

Por conseguinte, julgo extintos os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Todavia, os autos deverão ser encaminhados ao contador judicial, 

para refazer o cálculo, observando os termos da presente decisão, bem 

assim utilizando o Manual de Cálculo da Justiça Federal, com correção 

monetária pelo IPCA-E, conforme determinado na sentença. Considerando 

que o embargante sucumbiu na menor parte do pedido, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que condeno a embargada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Todavia, aguarde-se o aporte do cálculo do contador para 

fins de arbitramento do percentual dos honorários.Custas e despesas pela 

embargada, suspensa, devido à isenção concedida.Transitada em julgado, 

a rqu ivem-se  os  au tos ,  p rocedendo  com as  ba ixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 6 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137452 Nr: 7810-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLINDA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7810-92.2011 (Cód. 137452)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida 

naqueles autos e, na sequência, conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148596 Nr: 8498-20.2012.811.0055

 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: JOAO ZENILDO SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1270-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela parte embargada naquele feito. 

Por conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da parte embargada, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o proveito econômico, correspondente a R$233,59, 

todavia, por irrisório, majoro para R$450,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional.Sem custas e despesas, ante a isenção 

legal.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução em 

apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 6 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 131274 Nr: 975-88.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 975-88.2011 (Cód. 131274)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

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 exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 211455 Nr: 3174-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLINDA LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, 

por conseguinte, julgo extinto a obrigação pecuniária contida na sentença 

proferida nos autos principais, por inexistência de verbas atrasadas a 

serem executadas.Considerando que a sucumbência da embargada, 

incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que a condeno ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico da embargante, que fixo no percentual de 10% 

do valor do proveito econômico, correspondente a R$4.688,45, em razão 

do zelo e trabalho despendido pelo profissional, suspensa a exigibilidade 

ante a gratuidade concedida, o mesmo se aplicando no que tange às 

custas e despesas.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de 

execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104226 Nr: 3037-09.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRIMALDO ANTONIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:209896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3037-09.2008 (Cód. 104226)

VISTOS, ETC.

Intime-se o Requerido para que forneça o HISCRE dos benefícios 

concedidos ao Autor desde a DIB (05/02/2008) até a presente data, sob 

pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 500,00 a título de 

astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108898 Nr: 7560-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7560-64.2008 (Cód. 108898)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos autos dos 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184198 Nr: 2110-96.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos. Por conseguinte, julgo 

extinto os presentes embargos, com resolução do mérito.Considerando a 

sucumbência do embargado, condeno-o ao pagamento da verba 

sucumbencial, incidindo o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, que fixo no percentual de 10% do excesso 

alegado, correspondente a R$5.978,20, todavia, suspensa a exigibilidade 

em decorrência do fato de ser beneficiário da justiça gratuita.Custas e 

despesas pelo embargado, suspensa em decorrência da 

gratuidade.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução 

em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 08 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 
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Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 187024 Nr: 4246-66.2015.811.0055

 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: SIDNEI AMÂNCIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4246-66.2015 (Cód. 187024)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não obstante reiteradas intimações, a 

autarquia ré não procedeu com a implantação do benefício.

Desta feita, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

comprovando a satisfação do comando judicial.

Por fim, ressalto que, acaso não seja comprovado nos autos a 

implantação do beneficio previdenciário concedido, sejam extraídas cópias 

dos autos e remetidas para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura de 

termo circunstanciado de ocorrência em face do servidor responsável 

pela referida implantação, pelo crime de desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118103 Nr: 8117-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DORALICE DE LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8117-17.2009 (Cód. 118103)

 VISTOS, ETC

Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros formulado pelo cônjuge e 

filhos da autora, o qual noticia o falecimento desta.

Preliminarmente, em decorrência do óbito da parte postulante, devidamente 

comprovado por meio do documento de fl. 219, nos termos do artigo 313, I 

c.c artigo 689 ambos do Novo Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

curso processual.

Na sequência, determino que o requerido seja citado para se pronunciar 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme determina o artigo 690 do NCPC.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 08 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206758 Nr: 20356-43.2015.811.0055

 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: CLERIA MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/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. 41, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 261702 Nr: 26145-52.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI VIEIRA LUZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEICE MAIRA DA SILVA 

DALBERTO - OAB:15917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 26145-52.2017 (Cód. 261702)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que a autora requereu a desistência da 

ação, pleiteando o arquivamento do processo.

Ressai do feito, que o requerido não havia sido citado até a data do 

protocolo da petição do pedido de desistência, fl. 51.

Desta feita, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 

suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas e despesas processuais, além da isenção no tocante 

aos honorários advocatícios, diante da inexistência de litigiosidade.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172896 Nr: 14489-06.2014.811.0055

 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: JORDELINA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 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:

 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. 148, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177876 Nr: 19986-98.2014.811.0055

 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: EUNICE DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 103/107, 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.: 194288 Nr: 10358-51.2015.811.0055

 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: LUIS CARLOS TRINDADE

 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:

 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. 116, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116369 Nr: 6409-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164289 Nr: 2061-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 2061-89.2014 (Cód. 164289)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido Estado de Mato Grosso não apresentou 

nenhuma irresignação quanto ao cálculo apresentado e que o demandado 

Município de Tangará da Serra concordou com o aporte requerido pela 

Autora, 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.

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, 07 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118498 Nr: 8458-43.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato outorgado pelo exequente para a advogada 

Lucinéia Rodrigues dos Santos OAB-MT 16339 (subscritora das petições 

de fls. 138 e 139/141), sendo assim, intimo a aludida patrona para que, no 

prazo legal, regularize a representação processual de seu cliente. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208146 Nr: 510-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JUNIOR LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se que o réu revel foi citado pessoalmente e não constituiu 

advogado, de fato desnecessário sua intimação pessoal nos termos do 

art. 346 do CPC.

Para o prosseguimento do feito, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 

854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o 

bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO pedido de 

penhora via BACENJUD postulado pelo exequente às fls. 52 em desfavor 

dos executados, no valor da última atualização nos autos (fls. 52).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 70-06.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, ESPOLIO DE 

MARIA PERPÉTUA DA SILVA SANCHES, MARIA OLGA DA SILVA 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verificada as várias tentativas frustradas de localização dos executados, 

pertinente o deferimento do pleito, razão pela qual diligencie-se junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço da executada Maria Olga da Silva Sanches e 

Paulo da Silva Sanches.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva intimação desta execução, bem 

como para apresentarem os bens percebidos na sucessão, expedindo o 

necessário para o ato.

Considerando o endereço apresentado em relação ao executado Paulo da 

Silva Sanches, depreque-se o mandado, tendo em vista que o local não 

possui cobertura pelo serviço postal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118184 Nr: 8178-72.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SCHEID, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MILKEN JACQUELINE CENERINI 

JACOMINI - OAB:31722, SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:OAB/MT9941-B

 Vistos.

Considerando o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e o 

transito em julgado da decisão de fl. 707, proceda-se com a expedição de 

alvará para liberação do valor integral da conta judicial nº3500107710471 

(R$ 743,64), atinente aos honorários de sucumbência ao patrono 

exequente, observada a conta indicada à fl. 709.

Após, em não havendo novos requerimentos, voltem-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143690 Nr: 3234-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAM MIDORI MAEDA, JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM NORDESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Vistos.

Indefiro o pedido de desbloqueio dos valores provenientes da penhora via 

Bacenjud, uma vez que o depósito espontâneo de fl. 283 é extemporâneo 

e não satisfaz toda a dívida perseguida pelo exequente, bem como que o 

valor penhorado perfaz a soma integral da dívida perseguida neste feito.

Por outro lado, considerando o exposto acima, defiro a devolução ao 

executado dos valores depositados à fl. 283, observando a conta 

corrente obtida via sistema Bacenjud: Itaú Unibanco, agência 0911, conta 

054229, CNPJ 04.206.050/0001-80.

Outrossim, considerando a ausência de impugnação da penhora pelo 

executado, expeça-se também alvará dos valores penhorados (fls. 

278/279) em favor do exequente, observando a conta indicada à fl. 286 e 

os poderes da procuração.

Após, não sendo apresentado outros requerimentos pelas partes, 

encaminhe-se os autos conclusos para extinção da ação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60584 Nr: 2182-64.2007.811.0055

 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: ALAN LIVIO SENN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que os valores postulado pelo 

requerido á fl. 757 foram devidamente levantados via alvará judicial, 

expedido em fl. 699, no entanto, constato haver valores disponíveis na 

conta judicial nº 4800106785162, vinculada a este feito, no montante de 

R$ 87,28 devido ao requerido; e conta judicial nº 2200131645458, valor de 

R$ 14,92 devido ao autor.

Assim, determino a liberação de tais valores, observadas as contas 

utilizadas anteriormente para expedição dos alvarás, fls. 699 e 700.

Após, decorrido o prazo de 30 dias, sem manifestação pelas partes, 

arquive-se o presente feito com as anotações de praxe.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156800 Nr: 5414-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MATHIAS DE CARVALHO, HERMES DA SILVA, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCI- BRASIL CHINA IMPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:PE/23.255, BRUNO RIBEIRO DE SOUZA - 

OAB:30169 OAB/PE, UGO NEVES DE MORAES ANDRADE - 

OAB:23.798/PE

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que quando da realização de penhora 

online, realmente, os valores definidos para penhora consideraram 

somente o crédito da autora e equivocadamente ignorou os cálculos dos 

honorários de sucumbência devido aos patronos da exequente (fl. 135/v).

Assim e considerando que o valor do último cálculo é datado de 6/07/2017 

(fl.158/v) no valor de R$ 3.849,73, restando incontroversa tal quantia 

pelas partes conforme verificado nas petições de fls. 156/159 e 169, 

considerando também que a atualização deste montante perfaz a soma de 

R$ 4.206,14 conforme extrato anexo, determino seja realizada nova 

constrição via Bacenjud para satisfação integral do débito perseguido 

neste feito.

Considerando o resultado positivo, preclusas as vias impugnativas, 

proceda-se com a liberação dos valores à parte exequente, observando a 

conta indicada à fl. 177/v e os poderes outorgados na procuração.

Efetuada a liberação dos valores, não sendo realizado novos pedidos 

pelas partes, conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 166504 Nr: 6043-14.2014.811.0055

 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): ZENI SALUTE NUERNBERG GOIS, JAILSON 

GOIS

 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: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - 

OAB:12.106/MT

 Vistos.

Defiro a renovação do prazo para manifestação do exequente, uma vez 

que o prazo exauriu-se em 30/11/2017 e a patrona do executado devolveu 

os autos em secretaria somente na data de 16/12/2017, impossibilitando a 

realização de carga pelo exequente dentro do prazo, para manifestação 

sobre a penhora dos bens móveis no prazo.

Atente-se ainda a senhora Gestora quanto aos prazos comuns de 

manifestação das partes, para fins de realização de carga pelos 

causídicos.

Com a resposta do autor, inclusive quanto a impugnação à penhora (fl. 

166/168), renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230556 Nr: 18967-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que da expedição do mandado, não foi 

realizada a inserção de restrição de circulação junto ao Sistema Renajud 

no veículo indicado na inicial.

 Assim, procedo neste momento com a restrição do veículo via Renajud.

Considerando o resultado negativo da intimação do requerido para 

apresentar o bem, Intime-se o requerente para requerer o que entender de 

direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242361 Nr: 10773-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ABEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE OLIVEIRA, SOLIMAR DA SILVA 

LUCIO

 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:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que foram esgotadas as diligências 

para tentativa de localização do requerido José de Oliveira, sendo, 

inclusive, utilizado os sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça 

para localização de endereço da parte.

Contudo, indefiro o pedido de diligência junto ao Sistema de Movimentação 

Bancária – SIMBA, uma vez não há disponibilidade do sistema perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, intime-se o requerente para promover o regular andamento 

do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148604 Nr: 8508-64.2012.811.0055

 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: TEREZINHA DE JESUS LUCAS CAMPOS, GILSON 

TEIXEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212725 Nr: 4264-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. VERONEZE ME, OSNI JOSE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I) Intime-se o exequente para que colacione aos autos, cópia atualizada 

das matrículas n.º 13.306 e 26.493 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra/MT, no prazo legal.

II) Tome-se por termo a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas 

n.º 13.306 e 26.493 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da 

Serra/MT, expedindo-se o necessário para seu registro.

III) Proceda-se a avaliação do imóvel, oportunizando-se manifestações das 

partes.

IV) Intimem-se os executados, bem como os eventuais credores que 

possuem garantias/constrições já vinculadas às mencionadas matrículas.

V) Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação do 

bem, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

VI) Cumpridas as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos dos artigos 880 e 885 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127465 Nr: 6387-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO & BERTO LTDA, NILZA MAURICIO BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Caroline Pannebecker - 

OAB:OAB/PR 54647, RAONY CRISTIANO BERTO - OAB:61601/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MG44698

 Vistos,

Considerando que a atualização pretendida pela parte autora se trata de 

mero cálculo aritmético, o qual pode tranquilamente ser apresentado pela 

própria parte, indefiro o pedido de remessa dos autos ao Contador 

Judicial.
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Desse modo, determino a intimação da parte autora para apresentação de 

memória atualizada de débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Após, intime-se o requerido, oportunizando-o pagamento voluntário da 

condenação, no prazo legal.

Não ocorrendo o cumprimento voluntário, oportunize-se manifestação da 

parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, arquive-se os autos com as anotações e cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254516 Nr: 20304-76.2017.811.0055

 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): RENAN MILLER SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de Renan Miller 

Santos da Silva, 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 a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fl. 27/v).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que o 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, art. 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.: 229095 Nr: 17762-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOAO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco 

Veículos Administradora de Consórcios LTDA, em face de Gilberto João 

Correa, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Contudo, à fl. 45 a parte postula pela desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.Inicialmente, com a 

Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Deixo de expedir baixa da restrição do veículo vez que não foi 

providenciado pelo Juízo qualquer constrição nesse sentido.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 51540 Nr: 1540-28.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IRAN NABHAN, MARICELIA SOBRAL 

NABHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE CIENTE DE QUE OS 

ADQUIRENTES SUZZANE GAINO FERREIRA e ROGGER LUIZ GAINO 

FERREIRA não foram localizados nos endereços indicados às fls. 500, 

conforme Certidão de fls. 532. Para que informe novo endereço dos 

adquirentes ou manifeste interesse em expedição de Cartas Precatórias 

para as Comarcas de CUIABÁ e SORRISO/MT. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123142 Nr: 2180-89.2010.811.0055

 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: DIRSON PEREIRA PAULA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Miranda Costa. - 

OAB:12792-A, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145894 Nr: 5603-86.2012.811.0055

 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: ROSALINA VALERIO DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.,

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144718 Nr: 4353-18.2012.811.0055

 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: L. G. MALACO TOUR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA TRAZER OS AUTOS 

OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA 

CORRENTE E EXTRATOS BANCARIOS DESDE 05/2006 E CONTRATOS DE 

FINANCIAMENTOS DE Nº 001.602.246, 001.624.761; 001.709.283; 

1.532.844 E 290 6617 E RESPECTIVAS PLANILHAS DE EVOLUÇAO DE 

SALDO DEVEDOR E DECISÕES JUDICIAIS QUE FIXARAM OS PARAmetros 

a serem aplicados, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214974 Nr: 6003-61.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MENEZES COELHO

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142236 Nr: 1600-88.2012.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7.263-E, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Vistos.,

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119458 Nr: 9400-75.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALVES

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.,

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 6112-90.2007.811.0055

 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: SUETANIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSE DE MATOS ME, SULINA 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208146 Nr: 510-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JUNIOR LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se que o réu revel foi citado pessoalmente e não constituiu 

advogado, de fato desnecessário sua intimação pessoal nos termos do 

art. 346 do CPC.

Para o prosseguimento do feito, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 

854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o 

bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO pedido de 

penhora via BACENJUD postulado pelo exequente às fls. 52 em desfavor 

dos executados, no valor da última atualização nos autos (fls. 52).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).
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Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, 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.: 206825 Nr: 20428-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO JACOBOWSKI, ALUG ADMINISTRADORA 

DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEDES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Leonardo Jacobowsi 

em face de Guedes e Cia Ltda., os quais firmaram acordo para por termo a 

contenda (fls. 110).

O exequente noticiou o cumprimento do acordo, pugnando pela extinção 

da ação (fl. 112).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, cabe ao Estado-Juiz apor o seu 

crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a finalidade da 

tutela jurisdicional, sendo certo, ainda, que a extinção vai ao encontro do 

interesse das partes.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO pelo pagamento do crédito cobrado.

Ante a ausência de disposição expressa, custas remanescentes nos 

termos do artigo 90, § 2°, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272543 Nr: 3086-98.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a citação e intimação da parte requerida, por Oficial de 

Justiça conforme requerido na inicial, no bairro Vila Portuguesa, nesta 

cidade, ao qual será acrescido a importância relativa à tarifa bancária, 

cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142409 Nr: 1822-56.2012.811.0055

 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: ALDECIR DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208374 Nr: 720-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-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.,

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122599 Nr: 1680-23.2010.811.0055

 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: ELISANGELA MARA DE SOUZA STUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A

 )Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos 

autos consta, conheço de ofício o vício existente para proferir decisão de 

embargos declaratórios com efeitos infringentes, nos termos do art. 494, I, 

do CPC, para reconhecer o Beneficio da Gratuidade da Justiça, nos 

termos em que pleiteado na inicial, nos termos do artigo 98 do CPC, visto 

que inexistem nos autos ou em diligência realizada junto ao RENAJUD 

qualquer indicio de que autora possuía ou possui condições de arcar com 

as custas sem prejuízo de sua subsistência.Outrossim, procedam-se as 

expedições necessárias para a conclusão o procedimento aberto junto ao 

CAA desta Comarca e do Departamento de Controle e Arrecadação 

(protocolo 0086240-53.2016.811.0000, ante a inexigibilidade das custas 

pelo autor ante o deferimento de gratuidade pleiteada quando do 

ajuizamento da ação.Às providências.Tangará da Serra-MT, 9 de março 

de 2018 Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 4217-11.2018.811.0055
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 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: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA 747 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Compulsando a peça inaugural, constata-se que o requerente afirma que 

realizou contrato verbal com a Imobiliária 747 Ltda., contudo, insurge 

pedido de citação em face das pessoas físicas que integram a pessoa 

jurídica.

Outrossim, ressai dos autos que o requerente não indicou os confinantes 

do imóvel, bem como não foi juntada cópia integral da matrícula do imóvel 

objeto da ação com seu respectivo memorial descritivo.

Desse modo, reputo necessário que o requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento: I) esclareça qual(is) parte(s) 

integrará(ão) o polo passivo da presente lide; II) colacione aos autos cópia 

integral e atualizada da matrícula sob n.º 2.130 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Tangará da Serra/MT e seu respectivo memorial descritivo; e III) 

indique os confinantes do imóvel, com sua integral qualificação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132383 Nr: 2240-28.2011.811.0055

 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: IZAIAS DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:20853/A-MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 Vistos,

Extraio da análise do acordo de fls. 166 e extrato de fls. 173/174 que 

apenas o depósito realizado em 15/9/2011 deeria ter sido liberado em 

favor da instituição financieira fazendo o autor jus ao levantamento do 

saldo remanescente, atinente ao segundo depósito realizado em 27/92011.

Assim, proceda-se a atualização do valor em excesso e intime-se a 

instituição financeira para proceder a restituição do valor que deverá ser 

devolvido a parte, devendo o Cartório certificar-se quanto a regularidade 

da procuração dos peticionários, inclusive quanto aos poderes atinetes a 

receber e dar quitação.

Procedida a restituição voluntariamente e levantado o saldo ao autor, 

retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265777 Nr: 29007-93.2017.811.0055

 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: PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE 

CASTRO MOTTA, ALDAIR LUIZ TEROL, MARILENE TEROL, ALEXSANDRO 

LUIZ TEROL, ALDECIR JOSE TEROL, CLAUDETE TEROL, LUIZ HENRIQUE 

TEROL, FERNANDO GUILHERME TEROL, MARCOS VINICIUS TEROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA, THIAGO 

LUIZ FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

 Ante o pedido retro, proceda-se o desentranhamento dos documentos 

acostados ao feito, entregando-os aos requerentes, mantendo-se cópia 

nos autos.

 Na ausência de demais requerimentos, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211021 Nr: 2888-32.2016.811.0055

 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: CM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES AUGUSTO LAURINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:100.285/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206145 Nr: 19783-05.2015.811.0055

 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: J. ALVES DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos etc.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por J. Alves de Oliveira ME em 

desfavor de Itaú Unibanco S/A, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Em manifestação de fls. 244/245, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe.

Os autos retornaram a esta instância e, posteriormente, vieram-me 

conclusos.

É o relato necessário. 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.

Com fulcro no §3º do artigo 90 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de dispensa de custas processuais remanescentes, visto que o 

processo já foi sentenciado (fls. 179/181).

Outrossim, ante a ausência de demais disposição acerca da 

responsabilidade pelas custas processuais, aplico o §2º do artigo 90 do 

Código de Processo Civil, e determino que as custas remanescentes 

sejam divididas igualmente entre as partes.

Honorários advocatícios como acordado.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 272393 Nr: 2962-18.2018.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar que a requerida 

suspenda imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos 

(protestos n.º 397785, 397784 e 397783), inclusive levantando restrições 

junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protesto ou 

abstendo-se de inseri-las, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais).Nos termos do artigo. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 

de abril de 2018, às 13h30min (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, I, do Código de Processo 

Civil, 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 Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias, produzindo as provas que entender necessárias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 111879 Nr: 2129-15.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. TAKAHASHI & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Posto isso, ante a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, vez que a assinatura 

constante do título executivo foi declara falsa, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito da causa, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI c/c parágrafo único do artigo 771, ambos do Código de Processo 

Civil.Outrossim, determino que translade-se cópia da sentença e certidão 

de transito em julgado dos autos n.º 7001-73.2009.811.0055, bem como da 

presente sentença nos embargos à execução em apenso, 

encaminhando-se, posteriormente, concluso para análise de 

extinção.Condeno o exequente a efetuar o pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, os quais estabeleço em 10% do 

valor da causa.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.: 115947 Nr: 5986-69.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ISAC ANDRÉ 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 Autoclub Comércio e Representação Ltda. e Isac André Galli, 

objetivando o recebimento de valores concernente Nota Promissória de fl. 

14.

Contudo, em manifestação nos autos n.º 624-52.2010.811.0055 as partes 

informaram que compuseram acordo (fls. 108/111), o qual fora 

devidamente homologado (fl. 112), sendo abrangidos os presentes autos.

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.

Consigna-se que em caso de descumprimento dos termos do acordo, o 

crédito será cobrados nos autos n.º 624-52.2010.811.0055, conforme 4.1.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

parte devedora, consoante item 10.

Proceda-se o levantamento das penhoras e restrições existentes nos 

autos, em conformidade com item 11.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 8177-87.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, em que este Juízo teceu 

determinações à fl. 494.

No entanto, constato que mencionada decisão apresenta erro material, 

uma vez que a decisão constou “DHM Engenharia e Construção Ltda.” e 

“Luana Souza Costa” ao invés de “Adhemar Carlos Rodrigues Cruzado” e 

“Açofer Indústria e Comércio Ltda.”, razão pela qual reconheço o vício de 

ofício, para conceder efeitos infringentes.

Isto posto, com fulcro no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conheço de ofício o vício existente para proferir decisão de embargos 

declaratórios com efeitos infringentes, passando a fazer parte integrante 

da decisão de fl. 494, a seguinte redação:

“[...] Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Adhemar 

Carlos Rodrigues Cruzado em face de Açofer Indústria e Comércio Ltda., 

objetivando o recebimento de valores fixados na sentença de fls. 351/352 

e mantidos pelo acordão de fls. 452/455 a título de honorários 

sucumbenciais. [...]”.

Quanto ao mais, a decisão permanece como esta lançada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155819 Nr: 4443-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA FERREIRA BRAZ, APARECIDA MARCELA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 Vistos,

Remeta-se os autos ao Contador Judcial para proceder a atualização do 

débito.

Posteriormente, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou diligências para garantia 

da execução.

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, 
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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 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 (artigo 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154777 Nr: 3393-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & TRAJANO DA SILVA LTDA ME, 

ANTONIO TRAJANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, consigno que inexistem valores vinculados ao presente feito, 

visto que a diligência perante o sistema Bacenjud restou infrutífera (fl. 99).

Outrossim, considerando a inércia do exequente, apesar de devidamente 

intimado para se manifestar expressamente quanto a penhora do veículo 

localizado perante o sistema Renajud, proceda-se o levantamento da 

restrição veicular de fl. 104.

Por fim, diante da suspensão anterior do processo (fl. 62), 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.: 215383 Nr: 6332-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semeare Agropecuária Ltda, BOM JESUS 

AGROPECUÁRIA LTDA, GERALDO VIGOLO, Boa Esperança Agropecuária 

Ltda, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA., Rosemari Konageski Vigolo, 

NELSON JOSÉ VIGOLO, Edilene Pereira Moraes Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872/MT

 Vistos.,

Considerando que já decorreu o prazo requerido pela parte exequente à fl. 

454, proceda sua intimação para promover o prosseguimento do feito, com 

a indicação de bens penhoráveis ou diligências para garantir a execução, 

no prazo de 60 (sessenta) 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156065 Nr: 4672-49.2013.811.0055

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

 PARTE AUTORA: WALDI WALTER DURKS, VILMAR MIRO DURKS, NILZA 

DURKS, LORI DURKS LINDNER, ARLINDO RUDI DURKS, LIDIA LUIZA 

CRACCO DURCKS, ESPOLIO DE RICARDO HENRIQUE DURKS, ESPOLIO DE 

ELSA DURKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA, EMERSON 

VALDIR FERREIRA, NORTOX S/A, RAIJAN CEZAR MASCARELLO, 

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, LUIZ ROGERIO 

BOTARO, DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LABONIA 

CARNEIRO - OAB:251.411 SP, Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, JOÃO CLAUDIO 

CORREA SAGLIETTI FILHO - OAB:OSB/SP 154061, LUIS ARMANDO 

MAGGIONI - OAB:14733A, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE 

OLIVEIRA - OAB:10.144/CE

 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.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 152310 Nr: 941-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA DOS SANTOS FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Intimação do patrono da reeducanda para se manifestar acerca do 

cálculo de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 257404 Nr: 22602-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestar acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266449 Nr: 29434-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAUÃ VINICIUS DE MOURA, RAUL MATEUS 

SILVA FRANÇA, JOSIAS CARLOS GOMES GODOI, MARCELO GARCIA DA 

SILVA, BRUNO ALENCAR WACHEKOSWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Intimação do patrono dos réus a fim de tomar ciencia da expedição de 

cartas precatórias para:

CAMPO GRANDE - MS - inquirição de WELINGTON CASTANHA DA SILVA 

e NELSON PEREIRA;

DIAMANTINO MT - inquirição de JOSE CARLOS GODOI;

VARZEA GRANDE MT - inquirição de CARMELITA GARCIA DA PAZ;

CUIABA MT - inquirição de IARA REGINA BARBOSA e MARIA EDUARDA 

CORDEIRO DOS SANTOS, CLAUDIO ANTONIO BISPO DOS SANTOS, 

BRUNO GONÇALVES DE ARROBA e EMANOEL BENEDITO DOS SANTOS.
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Ingrid Balconi

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 30/05/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/06/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALKER LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/06/2018, às 16H45MIN.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 197 de 611



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIEL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/06/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO APARECIDO SILVINO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/06/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/06/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/06/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE INES STRALIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/06/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/06/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE MEDEIROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/06/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/06/2018, às 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CORDEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/06/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE MEDEIROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/06/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001578-37.2017.8.11.0055 Autor: Manoel da Silva Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 
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outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da 

inicial suscitada pela ré em razão de suposta ausência de documentos 

indispensáveis para a propositura da ação, isso porque é inequívoco que 

o autor juntou comprovante de inscrição no cadastro de inadimplentes. O 

que indica, sem maiores digressões, existir documentação suficiente para 

demonstrar sua pretensão. Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré, por 

uma dívida de 151,29 (cento e cinquenta e um reais e vinte e nove 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 

11155435). Todavia, afirma o autor que desconhece a dívida em questão, 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida, vez que o autor não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 03005581766 e 0244160328. Porém, por 

não ter ocorrido o adimplemento das faturas decorrentes do serviço de 

telefonia móvel, houve a inclusão do autor no rol de inadimplentes. Neste 

contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. E, por não haver qualquer 

comprovante de pagamento juntado aos autos e havendo prova indiciária 

do pacto citado, demonstrada está a origem das cobranças e a 

consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, 

resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo 

do suposto direito do autor. Logo, demonstrada está a gênese do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento do débito constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, no presente caso, resta claro que 

mesmo que a cobrança fosse indevida, não faria o autor jus a qualquer 

indenização por danos de ordem moral, isto porque em seu nome existe 

inscrição preexistente por inadimplemento e, neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que o autor não trouxe aos autos nenhuma prova sequer de que 

a outra inscrição seria indevida, embora afirme existir discussão judicial a 

seu respeito; assim, sem demonstrar os motivos pelos quais a 

negativação é ilícita, reputa-se hígida à citada inscrição preexistente. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Neste diapasão, é 

preciso reconhecer que não há distinguishing – enquanto distinção do 

caso concreto e o paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) 

–, porque os fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente 

ao caso posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida – até prova em 

contrário – inexiste ofensa à honra objetiva do devedor, embora seja 

possível cancelamento da inscrição posterior no caso desta ser indevida – 

o que não é o caso, frise-se. Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 13 de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
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possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MEIRELES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO OAB - MT0005258A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000739-12.2017.8.11.0055 Autor: Helio Meireles Gonçalves 

Réu: B2W – Companhia Global do Varejo e Outro PROJETO DE SENTENÇA 

RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pelas rés por ser incontroverso que a fraude discutida 

nos autos foi praticada utilizando as suas respectivas marcas, motivo que 

atrai a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. Ademais, afasto a 

preliminar de incompetência absoluta suscitada por ser desnecessária a 

perícia nos documentos juntados pelo réu, vez que a fraude realizada é 

incontroversa e informada por ambas as rés. Presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, e superada as preliminares suscitadas, e inexistindo nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a inversão do ônus 

da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em síntese, o autor narra 

ter adquirido produto em site fraudulento atribuído a primeira ré, com 

emissão de boleto pelo segundo réu, e que foi lesado no valor do bem 

supostamente adquirido. Afirma que a responsabilidade pelo ato seria das 

rés em virtude da responsabilidade objetiva decorrente da relação 

consumerista. Ambas as rés afirmam que não possuem responsabilidade 

pelo fato, uma vez que houve fraude realizada por terceiro, motivo pelo 

qual incidiria a excludente de responsabilidade descrita no art. 14 §3º, II do 

CDC. Após detida análise dos autos, entendo não assistir razão ao autor. 

Explico: É inequívoco que a fraude ocorreu e foi praticada por terceiros. 

Isso porque o próprio autor não comprova que realizou a compra no sítio 

eletrônico da primeira ré (Americanas), apenas junta um boleto que não foi 

gerado no próprio sítio eletrônico, mas sim recebido por e-mail. Tal 

situação foge dos parâmetros normais de qualquer compra realizada pela 

internet em sítios especializados em bens de consumo, nos quais a forma 

de pagamento é preenchida pelo consumidor no ato e, no caso de boleto, 

desde já este é fornecido para download. Portanto, tudo indica que, ou o 

autor acessou diretamente na web um sítio eletrônico que efetivamente 

não era da ré, ou acessou algum sítio eletrônico que foi disponibilizado por 

e-mail. Daí dizer que atuou sem a diligência e cautela necessárias, bem 

como é preciso reconhecer a excludente de responsabilidade prevista no 

art. 14, §3º, II do CDC, tendo em vista que a conduta foi praticada por 

terceiro. Portanto, ante o rompimento do nexo causal, não há 

responsabilidade civil das rés pelos danos suportados pelo autor. 

Tampouco, há que se falar em risco do empreendimento porque a compra 

não foi realizada no sítio eletrônico da empresa ré. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

opino por julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem 

custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, opino por julgar extinto o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000001-87.2018.8.11.0055 Autor: Jonas Roberto dos Santos 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 12087158), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14293368, 14408362 e 

14408399). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 

de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEURY LUIZ LANGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001259-69.2017.8.11.0055 Autor: Leury Luiz Langer Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida no valor R$ 254,76 (duzentos e cinquenta e quatro reais 

e setenta e seis centavos), no dia 06 de outubro de 2014, como prova a 

certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 10481639). Todavia, o 

autor afirma peremptoriamente que desconhece a dívida em questão, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria 

indevida e, consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, 

ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que o autor não 

realizou os pagamentos decorrentes do contrato de prestação de 

serviços firmados entre as partes. Neste caso, havendo a negativa de 

contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação 

em ID 11203110) a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato devidamente assinado pelo autor – assinatura semelhante a dos 

documentos pessoais juntados com petitório inicial, frise-se. Bem como 

juntou cópia idêntica da carteira de motorista juntada com a exordial. Neste 

ponto, sublinha-se a desnecessidade da produção de prova pericial para 

verificação das assinaturas constante no instrumento particular e 

documentos juntados com a petição inicial porque são visivelmente 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré 

demonstrou que o autor contratou seus serviços, porém quedou-se 

inadimplente. Bem como demonstrou a origem dos débitos (serviços de 

telefonia móvel). É dizer, as alegações de inexistência de contratação (ou 

desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Neste contexto 

analítico, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por não ter sido juntado aos autos 

comprovante de pagamento do débito inscrito, legítima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 

de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 
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experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000031-25.2018.8.11.0055 Autora: Tatiane Cezaria da Silva 

Shimoto Ré: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação da autora no presente caso. De acordo com doutrina majoritária, não 

é necessário requerimento administrativo como pressuposto objetivo do 

citado direito, salvo exceções definidas na Constituição da República e 

entendimentos jurisprudenciais pontuais. Afirmar o contrário é obstar o 

acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da 

República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e superada a preliminar supramencionada, inexistindo nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança 

e hipossuficiência técnica em relação a ré. Vejamos: A autora narra que 

foi negativada em órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma 

dívida no valor de R$ 227,55 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e 

cinco centavos), em 20 de fevereiro de 2014, conforme certidão anexa à 

inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. 

Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a negativação é 

indevida, devendo ser reparada em dano moral. Bem como pleiteia a 

declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de restrição. 

Diante da negativa de contratação, caberia à ré demonstrar a regularidade 

da dívida constituída em nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

afirma que a inscrição é hígida e que não existem os pressupostos para 

indenização no presente caso, porém não junta nenhum documento 

comprovando tal fato. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a contratação pela autora dos serviços citados, a 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, a negativação 

decorrente da cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em sua defesa, 

nenhum contrato ou documento apresenta justificando os débitos 

cobrados e os serviços que afirma ter fornecido, sequer junta telas 

sistêmicas que poderiam indicar a citada contratação. Portanto, na forma 

do art. 373, II do CPC, é inequívoco que a contratação em questão se 

mediante fraude perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade pelos 

danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. 2. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

inscrição indevida do autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 

114384/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo 

nosso). [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao 

proporcionar a contratação em nome da autora por terceiro fraudador 

concorreu diretamente para a ocorrência do fato danoso. Assim, tenho 

que seu agir negligente ocasionou, mesmo que de forma concorrente, 

danos de ordem moral. Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento 

da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

conforme julgado abaixo colacionado: DANO MORAL - RECURSO 

TEMPESTIVO - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TV A CABO - TERCEIRA PESSOA - INEXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA ATIVIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

1 - O recurso foi apresentado tempestivamente. Afastada a alegação 

preliminar de intempestividade. 2 - A empresa prestadora de serviço de TV 

a cabo pratica ato ilícito indenizável por não proceder com a devida 

cautela na análise dos dados cadastrais para instalação do serviço de TV 

a cabo, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou. A 

cobrança indevida do recorrido por fato de terceiro que teve seu nome 

utilizado para aquisição de serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o 

ofensor, a obrigação de reparar os danos morais daí advindos, cujo valor 

deve ser fixado de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do 

dano. 3 - Recurso conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE 

SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado 

no DJE 18/01/2010) (grifo nosso). Portanto, considerando ser a ré 

responsável pela da negativação da autora, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela quanto aos seus negócios, necessário é que 

os danos advindos desta negligência sejam devidamente reparados. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 

RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
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1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a inscrição no cadastro 

de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição 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. Consigna-se que a autora 

possui inscrição posterior no cadastro de inadimplentes. Neste contexto, 

embora seja inaplicável a súmula n. 385 do STJ à espécie – ante a 

inexistência de inscrições preexistentes –, é preciso ponderar que o abalo 

ao patrimônio moral se deu em menor escala, por se tratar de devedora 

contumaz. Esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange a notificação 

prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar 

que esta é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão da 

autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar 

inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; b) Determinar que a 

empresa ré promova a exclusão do nome da autora do cadastro de 

inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos presentes autos); c) 

Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 12 de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001526-41.2017.8.11.0055 Reclamante: CLENIA MAGDA DE FARIA 

FERREIRA Reclamada: EDITORA GLOBO S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Da análise do caso 

trazido à apreciação, depreende-se que não há necessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com as provas 

documentais pertinentes à formação do convencimento do julgador, 

dispensando, pois, maiores ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do 

pedido. No caso sub judice, a parte Reclamante alega que A reclamante 

acima nominada ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais 

postulando liminarmente que seja determinado à reclamada que suspenda 

os descontos efetuados em sua conta, alegando que contratou com a 

reclamada a assinatura mensal de três revistas, no entanto, nenhuma 

delas foi entregue até a data da propositura da ação. Narra a reclamante 

que foi abordada pela equipe de vendas da reclamada, tendo contratado a 

assinatura mensal de três revistas, no valor de R$ 718,80, que vem sendo 

descontando mensalmente em sua fatura de cartão de crédito. Informa 

que na ocasião da contratação receberia de brinde uma mala, no entanto, 

além de não receber o brinde contratado, até a data da propositura da 

ação não recebeu nenhum exemplar das revistas. Calcada na alegação de 

que está pagando por produto que não está sendo entregue, requer a 

reclamante, em medida de urgência, que a reclamada se abstenha de 

promover a cobrança respectiva. A Ré manifestou-se nos autos 

informando que a obrigação determinada pelo Juiz como antecipação de 

tutela é impossível de ser cumprida por ela, uma vez que tal conduta cabe 

tão somente à administradora do cartão de crédito e que diante da 

impossibilidade de cumprimento nos termos da decisão, a Ré realizou o 

estorno do valor integral do contrato (R$ 718,00) que poderá ser 

comprovado nas faturas dos meses de janeiro, fevereiro ou março de 

2018, dependendo apenas da data de fechamento da mesma. Sustentou 
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ainda preliminarmente falta de interesse de agir da promovente afirmando 

que o endereço do contrato firmado entre as partes, é divergente do 

endereço que ela apresenta como seu no momento da distribuição da 

ação, razão pela qual as revistas não foram entregues. Afirma ainda que 

em uma relação contratual há um dever mútuo de cooperação. Portanto, 

caso a Autora tenha mudado de endereço, ao até mesmo seu endereço 

tenha sofrido alguma alteração de nomenclatura, por exemplo, caberia à 

ela informar a Ré para que as entregas fossem regularizadas, visto que 

as empresas especializadas em tal serviço baseiam-se por um conjunto 

de informações precisas, o que não ocorreu em momento algum no caso 

concreto. Requer a improcedência da ação afirmando que a entrega 

ocorreu efetivamente no endereço indicado no momento da contratação e 

em momento algum a Autora informou administrativamente seu interesse 

em cancelar o contrato e por isso a Ré somente tomou conhecimento 

quanto citada para manifestar-se nos autos. Ab initio, afasto a preliminar 

de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por entender ser 

legitimo o direito de ação da autora no presente caso, pois afirmar o 

contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que 

violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto a responsabilidade pela ausência de entrega 

das revistas contratadas e entendo que parcial razão assiste à autora. De 

forma clara há a incidência da inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, CDC; eis que em sua petição inicial a parte Requerente fixa 

tese negativa de contratação; incumbindo, portanto a parte Requerida o 

ônus em demonstrar a regularidade na cobrança efetuada. Resta 

demonstrado nos autos que a autora não recebeu os exemplares de 

revistas contratados, apesar da alegação da parte promovida de que 

foram entregues no endereço constante do contrato, não há nenhuma 

prova neste sentido. Ainda, a promovente demonstrou que o endereço 

indicado no contrato está correto, apenas ocorreu algumas alterações 

realizadas pela prefeitura de Tangará da Serra, mas que em nada 

contribuíram para o não cumprimento da obrigação por parte da 

promovida. Razão pela qual se faz necessário seja efetivado o 

cancelamento do contrato e restituição, de forma simples, dos valores 

descontados no cartão de crédito da autora, ou, ainda o efetivo estorno 

de referido montante. Nesta feita, se verifica falha na prestação do 

serviço com a não entrega dos exemplares de revistas contratados e 

pagos apela autora. Restou comprovado o nexo causal, compra e 

pagamento do produto, e o dano, não entrega das revistas, motivo pelo 

qual entendo que no caso em tela o dano moral exsurge do próprio fato em 

si, qual seja, descumprimento do contrato através da inexistência de 

entrega do produto adquirido pelo consumidor. O descaso com a 

consumidora merece ser indenizado, uma vez que as falhas na prestação 

dos serviços superaram os meros dissabores cotidianos e a 

jurisprudência é neste sentido. Vide: ASSINATURA MENSAL DE REVISTA. 

PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMANTE ALEGA QUE REALIZOU 

ASSINATURA DAS REVISTAS “ISTO É” E “PLANETA”, PELO VALOR DE R$ 

799,00, PARCELADO EM DEZ VEZES DE R$ 79,90. ADUZ QUE JÁ 

EFETUOU O PAGAMENTO DE SEIS PARCELAS, CONTUDO, ATÉ O 

MOMENTO NÃO RECEBEU NENHUM EXEMPLAR DAS REVISTAS, QUE 

TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, PORÉM 

SEM ÊXITO. PRETENDE A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS, A DEVOLUÇÃO 

EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, LUCROS CESSANTES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA DETERMINAR QUE AS RECLAMADAS SE ABSTENHAM DE 

LANÇAR COBRANÇAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DISCUTIDA NOS 

AUTOS, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$ 500,00 POR COBRANÇA 

INDEVIDA, LIMITADA A R$ 5.000,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE 

CONFIRMOU A LIMINAR, CONDENOU A RECLAMADA A RESTITUIR NA 

FORMA SIMPLES O VALOR DE R$ 479,40, BEM COMO AO PAGAMENTO 

DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RECLAMADAS, EM SEDE RECURSAL PRETENDE A REFORMA DA 

SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE EXCLUIR A CONDENAÇÃO OU, 

SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. 

RELAÇÃO CONSUMERISTA. CABIA À RECLAMADA EVIDENCIAR A 

REGULAR CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO, DEMONSTRANDO QUE A 

ENTREGA DA REVISTA CONTRATADA OCORREU DE ACORDO COM O 

CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PORÉM, NÃO SE DESINCUMBIU 

DE SEU ÔNUS, CONFORME INTELIGÊNCIA DO INCISO VIII DO ART. 6º DO 

CDC. RESSALTE-SE A RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA É 

OBJETIVA, OU SEJA, É APURADA SEM A VERIFICAÇÃO DE CULPA, 

BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO, CONFORME 

DISPOSTO NO ARTIGO 14 DO CDC. RESTOU COMPROVADO O NEXO 

CAUSAL, COMPRA E PAGAMENTO DO PRODUTO, E O DANO, NÃO 

ENTREGA DAS REVISTAS. DANO MORAL QUE EXSURGE DO PRÓPRIO 

FATO EM SI, QUAL SEJA, DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ATRAVÉS 

DA INEXISTÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO 

CONSUMIDOR. O DESCASO COM O CONSUMIDOR MERECE SER 

INDENIZADO, UMA VEZ QUE AS FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS SUPERARAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS. VALOR 

INDENIZATÓRIO QUE OBSERVA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, 

LEVANDO EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO 

A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA RECLAMANTE, O PORTE ECONÔMICO DA 

RECLAMADA, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO 

SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. A INDENIZAÇÃO DO 

DANO MORAL DEVE SERVIR COMO REPARAÇÃO E TAMBÉM COMO 

PUNIÇÃO ÀQUELE QUE NÃO SE ESTIMULA EM APRIMORAR OS 

SERVIÇOS AO CONSUMIDOR. ARBITRAMENTO ESCORREITO. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO, SERVINDO A PRESENTE COMO VOTO. CONDENO A 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ENTRETANTO 

RESTA SOBRESTADA REFERIDA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0003005-42.2015.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: 

Fernando Swain Ganem - J. 22.03.2016) NÃO ENTREGA DO PRODUTO. 

RECLAMANTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE É ASSINANTE DA EDITORA 

ABRIL HÁ MAIS DE CINCO ANOS; QUE RENOVOU A ASSINATURA DA 

REVISTA “BONS FLUIDOS” PARA PRESENTEAR O SEU FILHO; QUE 

FORNECEU O ENDEREÇO DO SEU FILHO E PEDIU QUE LÁ FOSSE 

ENTREGUE O PRIMEIRO EXEMPLAR; QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA ASSINATURA EM DÉBITO EM CONTA; QUE OS 

EXEMPLARES DAS REVISTAS NUNCA FORAM RECEBIDOS PELO SEU 

FILHO; QUE APÓS DIVERSOS CONTATOS COM A RECLAMADA, O 

PROBLEMA NÃO FOI SOLUCIONADO. PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SOBREVEIO SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENOU A 

EMPRESA RECLAMADA AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL 

REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGE-SE A 

RECLAMADA E PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO 

DANO MORAL. CUMPRE ALUDIR QUE AS PARTES ENQUADRAM- SE NO 

CONCEITO DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR ESTABELECIDOS NOS 

ARTIGOS 2º E 3º DO CDC. PORTANTO, PRESENTE A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, CONFORME ARTIGO 6º INCISO VIII DO CDC. COMPULSANDO 

OS AUTOS, NOTA-SE QUE A RECLAMADA NÃO PRODUZIU QUALQUER 

PROVA DE QUE ENTREGOU O PRODUTO DENTRO DO PRAZO 

ESTABELECIDO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ADEMAIS, A EMPRESA 

RECLAMADA NÃO COMPROVOU QUE PROCEDEU COM O DEVIDO 

AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. DE OUTRA SORTE, RECLAMANTE ANEXOU O 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA, 

BEM COMO OS NÚMEROS DE PROTOCOLO QUE ABRIU FACE AO 

DESCUMPRIMENTO NA ENTREGA DOS EXEMPLARES (MOV. 1.4 E 1.5). 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA, NOS TERMOS DO ART. 

14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 

N.º 8.1 DAS TRS/PR. O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO 

MORAL DEVE SEMPRE TER O CUIDADO DE NÃO PROPORCIONAR, POR 

UM LADO, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RECLAMANTE EM DETRIMENTO 

DA RECLAMADA, NEM POR OUTRO, A BANALIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO 

AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADA A 

DUPLA FINALIDADE DO INSTITUTO, QUAL SEJA, A REPARATÓRIA EM 

FACE DO OFENDIDO E A EDUCATIVA E SANCIONATÓRIA QUANTO AO 

OFENSOR. EM FACE DESSAS PONDERAÇÕES, LEVANDO EM CONTA 

AINDA OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, 

MANTENHO O VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENO AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO. CONFORME PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI 

ESTADUAL 18.413/2014, NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS 

RECURSAIS. SERVE A PRESENTE EMENTA COMO VOTO. UNÂNIME. (TJPR 

- 1ª Turma Recursal - 0001228-56.2015.8.16.0133 - Pérola - Rel.: 

Fernando Swain Ganem - J. 03.03.2016) É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 204 de 611



sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com a lesão que se pretende combater. 3. DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO contido na inicial, para: a) Declarar o cancelamento definitivo do 

contrato firmado entre a autora e a promovida; b) Condenar o promovido a 

pagar à promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento; c) Condenar o promovido a realizar o estorno do valor total 

contratado junto ao cartão de crédito da autora, ou, caso não seja 

possível que lhe seja restituído, de forma simples, o valor não estornado, 

com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 12 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000476-77.2017.8.11.0055 REQUERENTE: NELSON DIAS DE 

ALMEIDA FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. O deslinde das questões de fato 

e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência 

de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do 

art. 355, inciso I do CPC. Fundamento e decido. Preliminar 1 – Ilegitimidade 

Passiva do Departamento Estadual de Trânsito Suscita a reclamada, em 

preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam sob o fundamento de os 

tributos lançados são de competência é de direito do Estado de Mato 

Grosso, com isso, apenas essa pessoa jurídica pode extinguir ou 

renunciá-los. Não vejo com prosperar tal argumento, uma vez que o 

requerente pleiteia o cancelamento das cobranças referente as taxas de 

licenciamento e seguro DPVAT e demais créditos existentes do veículo 

Corcel 1 LDO, ano de fabricação 1977, placa GC-1599, cor: marrom, 

Chassi: LB4DSS64096, Renavam: 126624194, bem como a baixa da 

titularidade, sendo correto o ajuizamento em face do DETRAN/MT, órgão 

que é competente para proceder o seu lançamento e aplicar as medidas 

administrativas para sua cobrança e baixa no cadastramento. Posto isso, 

passo a analisar o mérito da causa. 2- Falta de Interesse de Agir Verifico 

que a parte reclamada suscitou em sede de preliminar a falta de interesse 

agir do reclamante, porquanto este poderia ter resolvido a questão na 

seara administrativa. Inicialmente, cabe mencionar, que a parte não 

precisa esgotar os meios administrativos para pleitear seus direitos na via 

judicial, com isso, inexiste a necessidade da parte procurar o requerido 

ante do ajuizamento do litigio processual. Portanto, opino pela rejeição 

desta preliminar Mérito. Segundo consta na petição inicial, a parte autora 

efetuou a venda do veículo modelo Corcel 1 LDO, ano de fabricação 1977, 

placa GC-1599, cor: marrom, Chassi: LB4DSS64096, Renavam: 

126624194, durante o ano de 1990 para o senhor Joadilson de Brito, que 

não providenciou a transferência do bem perante o Departamento Estadual 

de Trânsito. Aduz também, que o senhor Joadilson já é falecido e seus 

familiares não sabem dizer ao certo o paradeiro do automóvel. Aduz ainda, 

que na época da venda não existia a regra disciplinada no artigo 134. O 

requerente relata que providenciou várias diligências perante o DETRAN, 

polícia civil, polícia federal e demais entidades, a fim de encontrar o 

paradeiro do veículo como o seu atual proprietário, contudo, todas as 

tentativas restaram infrutíferas. Assim, requer a declaração de 

inexistência dos lançamentos de seguro DPVAT, licenciamento, 

lançamento de IPVA e demais créditos registrados em face do veículo 

descrito acima, bem como seja determinado a baixa do registro do veículo. 

Considerando os fatos relatados e as provas apresentadas, tenho que 

assiste razão a parte requerente, pois em que pese a regra prevista no 

art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o caso apresenta fato peculiar 

vez que a alienação do automóvel ocorreu no ano de 1990, ou seja, antes 

da vigência do Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997. Assim, 

diante do paradeiro desconhecido do veículo e da inexistência de 

referência do atual proprietário ou possuidor, considerando evidenciar-se 

a impossibilidade fática do autor realizar o procedimento de forma outra, 

tendo em vista o ano de fabricação do veículo (1977) e a data da 

transferência (1990), a procedência da demanda se impõe de forma a dar 

solução de continuidade aos fatos narrados na inicial possibilitando o 

encerramento com relação a parte autora. Por se tratar de bem móvel cuja 

propriedade se transmite pela a tradição, consoante art. 620 do Código 

Civil/1916, diploma vigente à época do negócio jurídico; por estar relatada 

a alienação do veículo ainda no ano de 1990; e ante a ausência de 

imputação de responsabilidade solidária na vigente do Código de Trânsito 

Brasileiro anterior, não pode ao autor, antigo proprietário, ser imputada a 

responsabilidade sobre quaisquer créditos desde a tradição do bem. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. VENDA 

OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DO CTB. 1. Alienado o veículo antes da 

vigência do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), é inaplicável o 

disposto no caput do art. 134. A legislação anterior, embora determinasse 

a comunicação da mudança de propriedade do veículo, não previa a 

responsabilização solidária do anterior proprietário pelas penalidades 

impostas. 2. Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 

nº 13.471/2010 (Incidente de Inconstitucionalidade nº 70041334053 e 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70038755864) não mais prevalece 

a isenção da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas, dos 

emolumentos e das despesas judiciais, à exceção das relativas à 

condução do Oficial de Justiça. 3. Redução dos honorários advocatícios, 

em homenagem ao princípio da moderação. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70064959174, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, 

Julgado em 28/04/2016) Portanto, deverá a autarquia de trânsito proceder 

em diligências de moldes a permanecer com o registro do veículo ativo em 

nome de terceiro ou proceder a baixa em caso de impossibilidade. Isto 

posto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela procedência do 

pedido, a fim de declarar a inexistência de quaisquer débitos do veículo 

Corcel 1 LDO, ano de fabricação 1977, placa GC-1599, cor: marrom, 

Chassi: LB4DSS64096, Renavam: 126624194, em nome do requerente, 

bem como determinar que as requeridas efetuem a baixa definitiva do 

registro do veículo em nome do autor, com dispensa da apresentação de 

qualquer peça do automóvel. Deixo de condenar o reclamado em custas e 

honorários por não serem cabíveis nesta fase. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do magistrado togado. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de 
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procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001577-52.2017.8.11.0055 Autor: Manoel da Silva Réu: Banco 

Losango S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Manoel da Silva em face 

de Banco Losango S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia técnica para solução do litígio. Ora, no caso, o autor 

sustenta que não celebrou contrato que constitui o débito cuja declaração 

de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a ré apresentou 

contrato com assinatura que alega pertencer ao autor, afirmando a 

necessidade de perícia técnica para solução do caso. Assim, 

considerando ser este o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por 

ser imprescindível produção de prova pericial para sua adequada 

resolução, necessário é a extinção da presente demanda sem julgamento 

de mérito, por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da 

alçada dos Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95, 

in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: Sublinho que sem apoio técnico 

pericial é impossível definir se há fraude no presente caso. Neste sentido 

é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – 

FALSIDADE DE ASSINATURA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não existindo certeza sobre 

a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização 

de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145, do CPC, uma vez que 

a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não 

sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela 

simples comparação de semelhanças. (Ap 138334/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015) (grifo inexistente no original). 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO BUSCANDO REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTESTAÇÃO DE 

ASSINATURA EM DOCUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE EM AUTOS 

APARTADOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CAUSA 

COMPLEXA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1 - Havendo discussão acerca da autenticidade de 

assinatura, em documento imprescindível para a análise do mérito, mister a 

realização de perícia grafotécnica, procedimento incompatível com o rito 

dos Juizados Especiais, conforme se extrai da interpretação teleológica do 

caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95, impondo-se a extinção do processo 

sem resolução do mérito (inc. II do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais). 

2 - Recurso conhecido e não provido. (RI 109/2013, DR. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013) (grifo nosso). Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no 

instrumento particular, outro caminho não há a não ser reconhecer que 

não se trata de demanda de menor complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por JULGAR EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, 

II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos cópia do acordo, devidamente assinado pela parte 

reclamada, uma vez que o acordo juntado no ID 11789144 se encontra 

assinado apenas pela reclamante. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de cumprimento provisório de sentença do ID 12077827 

deverá ser autuado em apartado, por dependência ao processo principal. 

Assim, promova o reclamante as adequações necessárias para que seja 

o requerimento analisado. Após, CUMPRA-SE o despacho do ID 11808396. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA MARTINS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 
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voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 9 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA FIOREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO OAB - MT0005258A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 9 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000458-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARTINS DURAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há valores a serem devolvidos, uma vez que o pedido de 

bloqueio constante no ID 11855833 sequer foi analisado, em razão da 

extinção do processo pelo falecimento da reclamante. Assim, remetam-se 

os autos ao arquivo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 9 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON SILVA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VIANA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 
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1001323-79.2017.8.11.0055 Reclamante: AGNALDO VIANA DE PAULA 

Reclamado: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que 

todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Da 

análise do caso trazido à apreciação, depreende-se que não há 

necessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente 

instruído com as provas documentais pertinentes à formação do 

convencimento do julgador, dispensando, pois, maiores ilações. Assim 

sendo, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cabível 

o julgamento antecipado do pedido. O reclamante propôs a presente 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS com PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e o faz sob o fundamento de que solicitou a 

modificação da data de cobrança da fatura de cartão de crédito para o dia 

10 de cada mês, no mês de março de 2017 e não fora atendido pelo banco 

promovido que efetua a retenção indevida de valores em sua conta 

corrente no dia 01 de cada mês. Junta aos autos CD-ROM arquivado na 

Secretaria deste Juizado em que demonstra que o reclamado teria se 

comprometido a efetuar a modificação da data do vencimento da fatura de 

cartão de crédito do reclamante a partir de dezembro de 2017. Requer a 

ordem de que o banco reclamado se abstenha de proceder com o débito 

em conta da fatura do cartão de crédito de forma antecipada e 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O reclamado 

apresentou contestação alegando preliminarmente falta de interesse de 

agir do autor, pois, teria o banco promovido cumprido com a obrigação 

requerida. No mérito aduz que o autor celebrou um contrato entre as 

partes autorizando a cobrança de tarifas e descontos sobre saldos 

eventualmente em conta que não foram pagas na data devida e que, 

conforme narrado pelo autor na exordial, o protocolo de alteração da data 

do vencimento deu-se em 16 de março de 2017 e o autor só entrou em 

contato com o banco réu em 24 de outubro de 2017, ou seja, 4 meses 

depois, o que evidencia a ausência de prejuízo sofrido pelo autor. Afirma 

ainda não constar nos autos demonstração de prejuízo moral por parte do 

autor. Requerendo por fim a improcedência da ação. Ab initio, afasto a 

preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por entender 

ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso, pois afirmar o 

contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que 

violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Verifica-se 

que a relação jurídica entre as partes é advinda de prestação de serviços, 

estando sujeita sim aos ditames da legislação do Consumidor. Com a 

edição do Código de Defesa do Consumidor extirpou-se o entendimento 

anterior de que não poderia o Judiciário intervir nos negócios jurídicos, 

permitindo um controle maior sobre os abusos eventualmente cometidos. O 

insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR pondera: “A evolução dos tempos e 

as realidades que cercam as atividades econômicas estavam a reclamar 

pensamento diverso daquele insculpido como dogma da vontade sobre 

tudo aquilo que foi ajustado pelas partes contratantes. E o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), no que respeita aos aspectos 

contratuais da proteção ao consumidor, rompeu com a tradição do direito 

privado, cujas bases estão assentadas no liberalismo que reinava na 

época das grandes codificações européias do Século XIX, para relativizar 

o princípio de intangibilidade do conteúdo do contrato, alterando 

sobremodo a regra milenar expressa pelo brocardo ‘pacta sunt servanda’ 

a enfatizar o princípio da conservação do contrato.” (Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, pág. 273). In casu, resta perfeitamente 

caracterizada a condição do reclamante como consumidor e do banco 

promovido como fornecedor de serviços, nos ditames dos arts. 2º e 3º do 

CDC. Resta demonstrado nos autos que o promovido não cumpriu com a 

obrigação assumida perante o promovente, qual seja, efetuar a alteração 

da data do vencimento da fatura de cartão de crédito a partir de dezembro 

de 2017, mesmo após a propositura da presente ação e, afirmação de que 

referida alteração se concretizara. O promovente demonstrou de forma 

efetiva, com a juntada dos extratos de dezembro/2017, janeiro/2018 e 

fevereiro/2018 de que continuam os valores para pagamento do cartão de 

crédito a serem lançados no inicio do mês e não no dia 10 como prevê a 

alteração efetuada. A responsabilidade civil é uma das fontes das 

obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem 

em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é 

aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927, do Código Civil de 2002. No que tange à 

prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a 

demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza 

compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da 

conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 

demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o 

denominado dano moral puro. O art. 186 do Código Civil preceitua que: 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Igualmente, o art. 927 do diploma legal precitado 

estabelece que: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo; hipóteses de incidência estas que se 

aplicam aos fatos descritos na exordial. Assim, comprovada a falha na 

prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa ré pela 

negligência na prestação dos serviços aos seus clientes, conduta abusiva 

na qual assumiu o risco de causar lesão a esta, mesmo os de ordem 

extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. No tocante à fixação 

do valor a título de danos morais, pedido pela autora no valor de R$ 

20.000,00, tenho que referido requerimento deve ser acolhido 

parcialmente. Na fixação do quantum, deve-se considerar, além da 

posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o grau 

de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. O valor estimado e pedido 

pelo reclamante se mostra exagerado, merecendo reavaliação. Para 

fixação do quantum, atento às diretrizes acima alinhadas e o valor 

lançado, concluo que o valor equivalente a R$ 4.000,00 se mostra 

suficiente para os fins a que se propõe a indenização. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO contido na inicial, para: a) Condenar o promovido a pagar à 

Promovente o valor de R$ 4.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir 

do arbitramento (Súmula 362 – STJ). b) Determinar que o promovido altere 

a data de pagamento do cartão de crédito vinculado a conta corrente para 

o dia 10 de cada mês e se abstenha de proceder com o débito em conta 

da fatura do cartão de crédito de forma antecipada, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 07 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 208 de 611



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8012176-62.2016.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. A parte autora igualmente interpôs embargos de declaração 

para sanar omissão, visto que na sentença não restou estipulado o 

percentual dos juros a serem aplicados na devolução em dobro dos 

valores pagos a maior, e a partir de qual data devem ser calculados. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora o promovido se insurja contra os 

termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos, entendo que a r. sentença tratou da temática posta em 

profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração opostos pelo 

promovido para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses que os 

sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. De outro 

modo, da análise do processado, verifico que assiste razão ao 

promovente, isso porque o projeto de sentença foi omisso em relação ao 

arbitramento dos juros em relação aos danos materiais. Ante o exposto, 

conheço, porém opino por JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de 

declaração opostos pelo promovido e por JULGAR PROCEDENTES os 

embargos opostos pelo promovente no sentido de sanar a omissão 

apontada. Desse modo, retifico a sentença alhures exarada, que passará 

a ter a seguinte redação na parte dispositiva: 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: a) Determinar a manutenção do plano contratado pelo autor VIVO 

CONTROLE GIGA pelo valor estimado de R$ 39,99, devendo a empresa ré 

se abster de enviar faturas com valores superiores ao contratado 

enquanto não ocorrer alterações gerais de plano ou, caso tenha ofertado 

o plano já fora dos valores atualmente cobrados que seja mantida a oferta 

até o vencimento do contrato do autor. b) Condenar a ré à repetição dos 

valores cobrados indevidamente e EFETIVAMENTE pagos pelo autor, de 

forma dobrada, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e com 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

desembolso, até a fatura anterior a implantação da obrigação de fazer 

acima narrada. c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso[1] 

(Súmula 54 do STJ) – data da primeira cobrança indevida, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se 

vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] No caso de 

manutenção indevida no cadastro de inadimplentes, o termo a quo em 

questão se dá a partir do sexto dia contado do pagamento realizado a 

destempo, conforme interpretação da Súmula n. 548 do Superior Tribunal 

de Justiça.
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001142-78.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA Em miúdos, a 

promovente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença, alegando 

omissão em relação aos pedidos quanto a normalização dos serviços 

contratados, já que a requerida havia suspendido o serviço de telefonia 

fixo e reduzido a velocidade da internet da autora ainda antes da 

distribuição desta ação. A ré foi intimada para apresentar resposta, em 

que manifestou que não será possível reativar o plano contratado visto 

sua suspensão comercial pelo órgão regulador – ANATEL, requerendo 

sejam os embargos rejeitados. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise do processado, 

verifico que assiste razão à embargante, isso porque o projeto de 

sentença foi omisso em relação ao pedido quanto a normalização dos 

serviços contratados, já que a requerida havia suspendido o serviço de 

telefonia fixo e reduzido a velocidade da internet da autora ainda antes da 

distribuição desta ação. Quando a alegação da promovida de que não 

será possível reativar o plano contratado visto sua suspensão comercial 

pelo órgão regulador – ANATEL, entendo que tal fato não restou 

cabalmente comprovado pela promovida, ônus este que lhe incumbia, 

razão pela qual entendo que deverá a promovida disponibilizar o plano 

ofertado e nas condições que lhe eram condizentes à parte autora. No 

que se refere aos valores depositados em juízo, estes deverão ser 

analisado quando do cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, acolho 

parcialmente os termos dos embargos de declaração opostos pela 

embargante, considerando a omissão existente na r. sentença. Desse 

modo, retifico a sentença alhures exarada, que passará a ter a seguinte 

redação na parte dispositiva: 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a) confirmar a medida liminar anteriormente concedida nos autos, b) 

determinar o reajuste das faturas 10/2017, no valor de R$228,78, 10/2017 

no valor de R$224,39 e 11/2017 no valor de R$255,61, conforme o valor 

contrato de R$117,00 (cento e dezessete reais; c) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 

do STJ); e d) Determinar a manutenção do plano contratado pela autora 

pelo valor estimado de R$ 117,00, devendo a empresa ré se abster de 

enviar faturas com valores superiores ao contratado enquanto não 

ocorrer alterações gerais de plano ou, caso tenha ofertado o plano já fora 

dos valores atualmente cobrados que seja mantida a oferta até o 

vencimento do contrato da autora, restabelecendo assim imediatamente os 

serviços de telefone fixo e internet. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. No mais, ficam mantidas as 

demais determinações contidas na r. sentença. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018. . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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 

12087236. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que 

deverão ser depositados em conta indicada pela profissional responsável 

pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que 

atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Caso não 

haja servidor disponível para a providência, o valor deverá ser levantado 

diretamente em favor da empresa fornecedora do medicamento. 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 o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 8 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010791-79.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante o r. despacho proferido pela C. Turma Recursal no 

ID 11640949, verifico que não há embargos de declaração pendentes de 

apreciação, uma vez que estes já foram apreciados por meio da decisão 

de ID 9825137. Assim, cumpra-se na íntegra o despacho de ID 9613009. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010094-97.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA DANTAS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR MOREIRA DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que não houve acordo entre as partes, CUMPRA-SE 

nos termos do despacho do ID 10070903. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011411-04.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO GEIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos 

certidão negativa de propriedade sobre outros bens imóveis a fim de que 

seja analisado o pedido de impenhorabilidade do bem penhorado no ID 

9586958. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA TATIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-28.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI FRANCISCO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao novo endereço do 

reclamado, designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000200-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESNNER NATHAN PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 211 de 611



autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JENUARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000239-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO MENDES OAB - PR84835 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DECHECHI (EXECUTADO)

ALFREDO BOSSONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000250-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAN VIEIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSCIELLEM CRISTINA MACEDO DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 
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conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000263-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA MARIA MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000265-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SATIRO RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLINA MARIA RAMOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000306-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR VIANA DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 
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de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLBENS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011419-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA SIQUEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MIRIAM SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao contador para cálculo atualizado do débito, devendo, para 

tanto, ser observado o valor já bloqueado no ID 6336619. Após, conclusos 

para análise de pedido de penhora on line. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 
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advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000841-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-14.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE REGINA DE BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR BENITES DUARTE (REQUERIDO)

DANIELA DOS SANTOS DUARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GERALDO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 11101114. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANAIDE AZEVEDO DE SOUZA ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a latente possibilidade de acordo, ante os 

argumentos apresentados pela reclamante no ID 9583328, DESIGNE-SE 

data para audiência de conciliação. Não havendo acordo, conclusos para 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010424-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRYSCITEN DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja analisado pedido de penhora on line, necessário se 

faz a apresentação de demonstrativo atualizado do débito. Assim, 

INTIME-SE o exequente para manifestar no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMPOS WICKERT OAB - RJ123468 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERNIVAL ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às conseqüências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

benefício previdenciário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no 

caso como o em apreço, em que não houve penhora de bens ou valores 

suficientes para o pagamento do crédito exeqüendo. A jurisprudência é 

iterativa nesse sentido: TJCE-024398) MANDADO DE SEGURANÇA 

CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO QUANDO A DECISÃO ATACADA 

CARREIA TERATOLOGIA EVIDENTE, SENDO CAUSADORA DE DANO 

IRREPARÁVEL AO IMPETRANTE DA MEDIDA. VERBA ALIMENTAR. 

POSSIBILIDADE DE PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DESTINADA 

AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DA 

RESTRIÇÃO AO PATAMAR DE TRINTA POR CENTO DOS VALORES 

CREDITADOS NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Hipótese 

em que o impetrante se insurge contra decisão judicial exarada pela Juíza 

da 1ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, que, em sede de 

execução de alimentos, determinou o bloqueio da integralidade dos valores 

creditados em conta-corrente da titularidade do impetrante. 2. Em se 

tratando de conta bancária por intermédio da qual o devedor alimentar tem 

depositadas verbas de natureza salarial, dentre as quais se situam os 

proventos de aposentadoria, cumpre ao julgador estabelecer um limite 

percentual razoável de incidência da constrição sobre o numerário, a fim 

de evitar o comprometimento dos recursos necessários ao próprio 

sustento material do seu titular. Inteligência do art. 649, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. 3. Doutra banda, a tese da impenhorabilidade 

absoluta suscitada pelo impetrante, em se tratando de execução de 

verbas alimentares - Tal como se vê no caso concreto - Admite mitigação, 

com a autorização de constrição de percentual razoável para evitar o 

comprometimento do sustento material do alimentando, assomando como 

razoável o bloqueio em conta no patamar de 30% (trinta por cento) dos 

valores creditados ao impetrante em conta-corrente. 4. Segurança 

parc ia lmente  conced ida .  (Mandado de  Segurança  n º 

19963-40.2009.8.06.0000/0, 1ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Francisco 

Sales Neto. unânime, DJ 05.08.2011). TJMG-0532784) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA - PENHORA SOBRE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS - POSSIBILIDADE. O artigo 

que veda a penhora sobre os salários, os soldos e os proventos deve ser 

interpretado de modo a considerar outras regras processuais civis. Serão 

respeitados os princípios da própria execução, entre eles o de que os 

bens do devedor serão revertidos em favor do credor, a fim de pagar os 

débitos assumidos. A penhora, limitada ao percentual de até 30% (trinta 

por cento) da remuneração líquida, não fere o espírito do artigo 649 do 

Código de Processo Civil especialmente quando esgotados todos os meios 

para solver a dívida e a verba de natureza alimentar se apresenta como o 

único recurso disponível para o cumprimento das obrigações assumidas 

pelo devedor inadimplente. V.V.: A norma constante da expressa dicção 

do inciso IV do artigo 649 do Codex Processual Civil prescreve a 

impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria. (Des. 

Álvares Cabral da Silva) AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1. (Agravo de 

Instrumento nº 0403981-47.2014.8.13.0000 (1), 10ª Câmara Cível do 

TJMG, Rel. Convocado Ângela de Lourdes Rodrigues. j. 30.09.2014). 

TJPR-0572503) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL 

DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DE 

ACORDO COM A MODERNA JURISPRUDÊNCIA, O FATO DOS 

RENDIMENTOS SEREM PROVENIENTES DE SALÁRIO, POR SI SÓ, NÃO 

OBSTA A PENHORA, SOBREMODO QUANDO NÃO DEMONSTRADO QUE 

SE DESTINEM TÃO SOMENTE À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO 

EM SENTIDO CONTRÁRIO IMPLICARIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

DEVEDOR. DEFERIMENTO DO PEDIDO CONSTRIÇÃO DE BENEFÍCIO 

MENSAL, REDUZIDO, TODAVIA, SEU PERCENTUAL. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo nº 1164949-9, 6ª Câmara Cível do 

TJPR, Rel. Carlos Eduardo A. Espínola. j. 02.12.2014, unânime, DJ 

22.01.2015). JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE 

DA DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO 

DO CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO 

PODE SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz 

da situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 
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INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 11524317, determinando a expedição de 

ofício ao INSS, para que proceda o desconto nos vencimentos e depósito 

mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 

30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, até o limite do 

valor exeqüendo. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, alcançando 

o limite executado, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do 

CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §

§, da Lei nº 9.099/95). Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a 

diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Sem prejuízo da determinação supra, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar demonstrativo atualizado 

do débito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020065-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique o trânsito em julgado da sentença do ID 10245194, 

cumprindo seus dispositivos. Após, AO ARQUIVO com as devidas baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO VIEIRA OAB - MT0012983A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001247-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARBONERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PRATES PEGNORATTO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA PORTAL DO CERRADO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR ALESSANDRO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACADEMIA SUPERIOR DE AVIACAO - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL EIRELI 

- EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11749742. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-38.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO MILENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

M SCOLARI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 
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costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000132-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

CLAUDIA FERREIRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11756633. Após, AO ARQUIVO com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010372-35.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT0006894A 

(ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o documento juntado no ID 11739625, fazendo constar que o silêncio será 

presumido como cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ALEXANDRE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11736505 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CONSTANCIO DE OLIVEIRA (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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 11733907, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUILES MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11808003. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11736470 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON PEDRO 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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 11736522, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (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. Analisando a petição inicial verifica-se que as cópias dos 

documentos pessoais e comprovante de endereço encontram-se ilegíveis. 

Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, sanando as 

irregularidades apresentadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 

321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-14.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MATIAS FERNANDES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique o decurso do prazo de manifestação do executado 

quanto ao depósito do ID 11117507. Decorrido o prazo, sem manifestação 

e, apenas nesta hipótese, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado em 

favor do exequente. Se houver manifestação do executado, tornem os 

autos conclusos antes do levantamento. Em seguida ao levantamento, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem 

conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011701-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NICELIA DIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA EUSTAQUIO DUARTE DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT0011218A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 11668161, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000027-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ TELINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ TELINE OAB - SP251268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARATAS ELETRO SHOPPING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 11540339, RESTITUA-SE os autos a 

comarca de origem com nossas homenagens. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORJAS TAURUS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ OAB - RS32803 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. CUMPRA-SE a decisão do ID 113119725. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BATISTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA DA CUNHA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID. 11692213, devendo a parte, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Assim, cancele-se a audiência designada para o dia 

28.02.2018. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se CONFORME DETERMINADO NO ID 11521102, devendo, 

ainda, o exequente se manifestar em relação ao requerimento do ID 

11682730. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011628-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMINIO TANGARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA DE TELEFONIA E SEGURANCA DE RONDONIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11681955. CUMPRA-SE nos termos da 

decisão do ID 11436983. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA 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. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11736445 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAZELI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial verifica-se que as cópias dos 

documentos pessoais e comprovante de endereço encontram-se ilegíveis. 

Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, sanando as 

irregularidades apresentadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 

321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ALEXANDRE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, uma vez que o documento juntado em ID 

11736511 não constitui prova de residência, ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado em ID 11736511, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON PEDRO DOS SANTOS (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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11736517, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON PEDRO 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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11736529, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11736569, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11736579, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA COSTA (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. Analisando a petição inicial verifica-se que a cópia do 

comprovante de endereço da Reclamante encontra-se ilegível. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial, sanando as 

irregularidades apresentadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 

321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA COSTA (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. Analisando a petição inicial verifica-se que a cópia do 

comprovante de endereço da Reclamante encontra-se ilegível. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial, sanando as 

irregularidades apresentadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 

321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PASCHOAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11794815, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GOMES ROSNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11794996, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11797943, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11798009, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD ALVES DE OLIVEIRA (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. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11802913 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE SOUZA 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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11803249, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11804325, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM MAGALHAES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o exequente a penhora sobre o faturamento da empresa, 

da qual alega que a executada é representante legal. Contudo, não há, por 

ora, como a penhora recair em sobre o faturamento da empresa, como 

pretende a exequente, tendo em vista que o título judicial e, 

consequentemente, o cumprimento de sentença está direcionado apenas 
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à pessoa física. Não houve, pelo menos até este momento, o 

redirecionamento da execução à pessoa jurídica, por meio do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica inversa; tampouco há 

demonstração de que se trata de empresário individual. Nesse passo, 

determino a intimação da exequente a fim de que, no prazo de 10 dias, 

demonstre se tratar de empresário individual ou, caso contrário, promover 

o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa de 

forma regular, que possibilitará que o cumprimento de sentença alcance 

os bens da pessoa jurídica, tudo sob pena de arquivamento, o que desde 

já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE SOUZA 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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11803967, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO WAGNER DE OLIVEIRA BATISTA (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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11804594, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELINHO DA SILVA MALAQUIAS (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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11805447, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA BULGARELLI (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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11806126, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial, verifica-se a ausência de cópia do 

comprovante de endereço da Reclamante. Assim, faculto a parte 

reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321), para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome. Intime-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial, verifica-se a ausência de cópia do 

comprovante de endereço da Reclamante. Assim, faculto a parte 

reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321), para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome. Intime-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial, verifica-se a ausência de cópia do 

comprovante de endereço da Reclamante. Assim, faculto a parte 

reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321), para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome. Intime-se. Cumpra-se. Tangará 
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da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000385-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANETE BATISTA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY IARA MIRANDA MARTINS (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. 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 na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11818071, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000361-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI KLEIN DE MELO MARIANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELISANGELA APARECIDA VILHAUVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000358-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESI CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENIO ROSA E SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11832551 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIELLI DE JESUS TELLES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para designação de 

audiência de conciliação ou análise de possibilidade de julgamento 

antecipado. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SEVERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DESIGNE-SE nova data para realização de audiência de 

conciliação. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010616-61.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 11602492. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORNELIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11633143. Após, caso nada mais seja 

requerido, ARQUIVEM-SE OS AUTOS com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001550-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RIBEIRO DE SANTANA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXCIPIENTE)

SALMAX - NUTRICAO ANIMAL LTDA. (EXCIPIENTE)

MARCA AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 

(EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do Id 11114534. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010638-22.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AMARAL ARANEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

RICARDO AUGUSTO BARBOSA OAB - MT0010061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & TEIXEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

MARIA LUIZA SOUZA DUARTE OAB - SP0085876A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento do valor remanescente, conforme requerimento do ID 

11602735. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MAXIMIANO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES OAB - MT0011122A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-11.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando os argumentos expostos pela reclamada (ID 

11591711), INTIME-SE o reclamante para manifestar no prazo de 10 dias, 

fazendo constar que o silêncio será presumido como desinteresse na 

continuidade do contrato - objeto da ação - e consequente arquivamento 

dos autos, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010579-97.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA FRANCISCA VIANA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do endereço atualizado do executado, 

CITE-SE nos termos da decisão inicial. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE o exequente para no prazo de 10 dias, requerer o que entender 
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de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11857075 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente executado. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Sem prejuízo da determinação supra, 

DEFIRO o levantamento do valor bloqueado no ID 11718468, em favor do 

exequente, por se tratar de valor incontroverso. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN BETANIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 
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dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010450-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MIGUEL SOEIRO LOBATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

executado, deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia 

da execução. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido 

de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, 

regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento. Intime-se o exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE TALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de embargos 

pelo executado, de tudo certificando. Após, conclusos para deliberações 

quanto ao pedido do ID 11850879. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012288-31.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE LORENCO DE CRISTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DEFIRO o pedido para expedição de certidão de existência da 

dívida nos termos do art. 517,§1º, do CPC de 2015. Após, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GREGORIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO UNIAO LTDA - ME (REQUERIDO)

ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 
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no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MALAQUIAS DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11856208. Cumpra-se, conforme requerido. 

Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011916-19.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FALCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA COSTA FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010667-67.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS CONCEICAO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

11388609 em favor do exequente, devendo o valor bloqueado no ID 

11465517 ser levantado em favor do executado Municipio de Tangará da 

Serra. 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, 22 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010572-37.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DURAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MENDES DE FARIAS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 11829254, INTIME-SE a reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000213-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

AMILTON WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EMBARGADO)

SEBASTIANA CRISTINA PEQUENO DE SOUZA (EMBARGADO)

OLDEMAR VALENZUELA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, que deverá ser autuado em apartado, por 

dependência ao processo principal. Cite(m)-se o(s) sócio(s) indicado(s) 

na petição em referência para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC de 2015). 

Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

8011193-97.2015.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-19.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011787-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTE GERALDO (REQUERIDO)

A. ANTUNES DE FRANCA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(90 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIGSON F. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o documento juntado no ID 11443034, DESIGNE-SE 

nova data para realização de audiência de conciliação. Oficie-se ao Juízo 

deprecado, cientificando acerca da nova data. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010901-49.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO)

Thiago D'Abiner Fernandes OAB - MT0012049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMADEIRAS E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - ME (EXECUTADO)

SQUINELLO NOGUEIRA & SQUINELLO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA OAB - MT0011132A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do requerimento do ID _____, 

CUMPRA-SE nos termos da decisão do ID 9960316. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PRIETO CENA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON LUIZ PSCHEIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-42.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE AZEVEDO AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido do Id 11802582, deverá a parte exequente 

juntar demonstrativo do débito executado, no prazo de 10 dias, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000065-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE)

MARCELO JUNIOR DE BARROS (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, 

findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não haja 

manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para extinção. 

Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011671-71.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VITOR DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANTONIO MARCIANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HIDÁRIO JORDÃO MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

ELAINE ANDRADE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BORRACHAO-COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO)

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MECKAN INDUSTRIAL DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11772291, para que sejam expedidos ofícios 
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na forma requerida, observando quanto ao débito discutido na presente 

ação. Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS REGINA ARSENO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista a informação quanto ao endereço atualizado da 

reclamada, CITE-SE nos termos do despacho do ID 6376580. Designe-se 

nova data para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LONGARETTI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jeberson Assis da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Se nada mais for requerido, ao 

arquivo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011084-20.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANA VARGAS MALDONADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERLENE GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A fim de avaliar a necessidade de designação de audiência de 

instrução, determino a intimação do reclamado ELN GESTÃO DE 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que, em 5 (cinco) dias, apresente 

contestação, sob pena de revelia e confissão. Em seguida, intime-se o 

reclamante para impugnação pelo mesmo prazo e tornem conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010401-80.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de manifestação do exequente, 

conforme despacho do ID 10383428. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-20.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (EXECUTADO)

H-BUSTER DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica do ID 11584004 deverá ser autuado em apartado, 

por dependência ao processo principal. Assim, promova o exequente as 

adequações necessárias para que seja o requerimento analisado, em 10 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000455-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NARZETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de fevereiro de 2018. 
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ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-28.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

MAURICIO DA COSTA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARTINS FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA OAB - MT11451/O (ADVOGADO)

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de resposta do reclamado MT 

PREV, para só então fazer os autos conclusos. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o documento juntado no ID 11495882, DEFIRO o 

pedido de emenda a inicial para que seja procedida a inclusão do 

Reclamado Banco Fibra S/A no polo passivo da ação. Cite-se nos termos 

da decisão do ID 9330091, observando quanto ao endereço informado no 

ID 11436831. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA ANTUNES BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sidney (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11883316. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011429-15.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, de tudo 

certificando. Decorrido o prazo, sem manifestação, CUMPRA-SE nos 

termos da decisão do ID 10851665. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA RUBINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE SIBELE SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tudo indica que, ou deve ter ocorrido algum equivoco por parte da 

reclamada quanto ao deposito efetuado no ID 11852149 ou referido 

deposito não diz respeito a estes autos. Não consta nos autos qualquer 

termo de acordo, tampouco título judicial impondo-lhe obrigação de 

pagamento ou de qualquer espécie. Assim, INTIME-SE a reclamada para, 

no prazo de 10 dias, manifestar a que se refere o valor depositado no ID 

11852149, requerendo o que entender cabível. Caso a parte reclamada 

manifeste pelo levantamento, deverá desde logo informar os dados 

bancários para essa finalidade. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011641-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BUENO TORALES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BÁRBARA MORGANA NEUMANN BULOW (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora a reclamada tenha sido declarada revel, nos termos do art. 

346 do CPC, os prazos contra o revel correm em cartório, inclusive com 

relação à intimação para cumprimento de sentença, conforme 

entendimento pacificado na jurisprudência. De tal modo, para análise do 

pedido de penhora on line, necessário se faz dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença. Assim sendo, INTIME-SE a reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010396-63.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDANIL VITORINO DO ESPIRITO SANTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0010212A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se acerca da existência de saldo remanescente 

bloqueado em desfavor do executado, com a devida juntada do extrato da 

Conta Única. Havendo saldo remanescente, proceda-se o levantamento 

em favor da parte executada. Inexistente qualquer valor, AO ARQUIVO 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011483-78.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELI BESERRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES DE SOUZA & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sidneia Gomes dos Santos Pereira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A Secretaria poderia empreender o impulso processual devido 

sem a necessidade de novo despacho, tornando desnecessária a 

conclusão. Tendo em vista que o reclamante informou o endereço 

atualizado do executado, DESIGNE-SE nova data para realização de 

audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001273-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 237 de 611



9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUX BRASIL LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010953-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011307-02.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIMAR GOMES PEGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido para que sejam as reclamadas 

intimadas para pagamento do valor remanescente apontado pelo 

exequente, necessário que seja apresentado demonstrativo atualizado do 

crédito. Porém, no cálculo a ser apresentado, o exequente deverá 

observar que no cálculo anterior (ID 11459202), foram utilizados juros 

compostos, parâmetro não determinado na sentença. Inexistindo 

determinação expressa na sentença, deve ser considerada a incidência 

de juros simples, especialmente em respeito a inteligência do art. 4º do 

Decreto Lei 22.626/33 que veda a incidência de juros sobre juros, salvo 

exceções expressamente determinadas em lei. Assim, para o 

prosseguimento da execução, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 

05 dias, trazer aos autos demonstrativo atualizado do débito, observando 

fielmente os parâmetros da sentença e desta decisão, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

N. DELLA GIUSTINA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO OAB - MT13950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 
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autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISNELI TOMICHA DA SILVA LARA (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. Analisando a petição inicial verifica-se que as cópias dos 

documentos pessoais e comprovante de endereço da Reclamante 

encontram-se ilegíveis. Assim, intime-se a parte autora para que emende a 

inicial, sanando as irregularidades apresentadas, assinalando o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos 

do artigo 320 e 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000146-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDA NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. REGINALDA NETO DE SOUZA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos reclamados o fornecimento de 

medicamento descrito na inicial em razão de sua situação peculiar de 

saúde e da impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica 

do fármaco. Conforme expõe na inicial, a reclamante foi vítima de Acidente 

Vascular Cerebral, tendo-lhe sido prescrito o uso do medicamento 

XARELTO (RIVAROXABANA 20MG) que é de alto custo e não foi 

fornecido pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal 

e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento do mencionado medicamento e requer, em razão da urgência 

própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, 

compelindo os reclamados a fornecê-lo, por tempo indeterminado, sob 

pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico 

informando apenas que o medicamento não é fornecido pelo SUS. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do pronunciamento do NAT, no sentido de 

que o medicamento não está contemplado em lista do SUS, seria o caso de 

aplicar a decisão proferida nos autos do REsp 1.657.156, que determinou 

a suspensão de todas as ações individuais ou coletivas que tratam sobre 

a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos nessa situação. 

Porém, conforme ressalvado pelo próprio relator do referido recurso, e na 

esteira do que prevê o art. 314 do CPC, a suspensão não impede a 

apreciação de atos urgentes, que é o caso dos autos, conforme consta 

dos documentos colacionados à inicial. Por essa razão, passo à 

apreciação da tutela de urgência invocada. Conforme consta do exórdio e 

dos documentos a ela acostados, a reclamante foi vítima de Acidente 

Vascular Cerebral que, conforme demonstrado na inicial, precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a ingestão do 

medicamento solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma ser 

desprovida de recursos financeiros suficientes para custear a aquisição 

periódica do medicamento necessário para seu tratamento. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 

direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. 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 art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. 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: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 
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543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. 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 o 

fumus boni iuris 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. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde da reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneça o medicamento vindicado pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento XARELTO 20MG em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 282, V, do CPC, 

por ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 9 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000215-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA MATOGROSSENSE DE HABITACAO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE AMPESE (REQUERIDO)

JULCIMAR SIDNEI PAVIANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000215-11.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 680.231,92 

REQUERENTE: EMPRESA MATOGROSSENSE DE HABITACAO S.A. 

REQUERIDO: JOSEANE AMPESE, JULCIMAR SIDNEI PAVIANI Intimação 

para providenciar o recolhimento de diligência do Oficial de Justiça. 

Informo que são 2 (dois) requeridos com endereços diferentes, e nos 

autos consta recolhimento de apenas 1(uma) diligência. Lucas do Rio 

Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001903-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001903-42.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 113.275,90 AUTOR: 

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: G. 

MARTINELLI E CIA LTDA - ME Intimação acerca do inteiro teor da Decisão 

ID 11469729 (audiência 02.04.2018), bem como providenciar o 

recolhimento de diligência do Oficial de Justiça para intimação da parte 

requerida. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila Cristina 

de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004094-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE DO SOCORRO BARRETO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004094-60.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 22.488,00 AUTOR: 

JEANNE DO SOCORRO BARRETO ALVES RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Intimação do(a) advogado(a) da parte 

autora acerca da perícia médica agendada para 21.03.2018 conforme ID 

12133031, devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas 

do Rio Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE BARBOSA DE MELO (AUTOR)

G. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000275-18.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.560,00 AUTOR: 

GABRIEL MELO PUTTKAMER, TRINDADE BARBOSA DE MELO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação da 

advogada da parte autora acerca da perícia médica agendada para 

31.03.2018 ID12133141, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004269-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA GOMES DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004269-88.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 21.120,00 AUTOR: 

LUIZA MARIA GOMES DA COSTA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Intimação da advogada da parte autora acerca da 

perícia médica agendada para 04.04.2018 ID 12132828, devendo informar 

a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de 

março de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do 

juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003400-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE AQUINO CONSTANTINO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003400-91.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 12.000,00 AUTOR: 

SANDRA REGINA DE AQUINO CONSTANTINO RODRIGUES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS Intimação da 

advogada da parte autora acerca da perícia médica agenda para 

04.04.2018 ID 12132917, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001900-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA CRISTIANE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação NÚMERO DO PROCESSO: 
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1001900-24.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 14.960,00 AUTOR: 

QUITERIA CRISTIANE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação da advogada acerca do laudo 

pericial ID 11826485. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003500-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. O. A. (AUTOR)

MARLENE VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003500-46.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 25.299,00 AUTOR: 

THIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO, MARLENE VALERIA MARTINS DE 

OLIVEIRA ARAUJO PROCURADOR: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Intimação da advogada 

acerca do laudo pericial ID 11826827. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de 

março de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do 

juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001045-11.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 30.000,00 

REQUERENTE: LUCILENE BATISTA SENA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do laudo 

pericial ID 12172322. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003341-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR JANE CARVALHO HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003341-06.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

LENIR JANE CARVALHO HESPER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação do advogado acerca do laudo 

pericial ID 12172888. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001834-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001834-10.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.000,00 

REQUERENTE: NEIDE LOPES FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação da advogada acerca do laudo 

pericial ID 12173295. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de março de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86497 Nr: 292-13.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ BRIZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, GILBERTO JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:RS/48.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o douto procurador para que impulsione o 

feito no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85573 Nr: 5170-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para que, impulsione o feito no prazo 

de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 3539-31.2015.811.0045

 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: LUCIMENE BORGES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:MT/17603-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 511,15 

(quinhentos e onze reais e quinze centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 388,38 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 122,77 (cento e vinte e 

dois reais e setenta e sete centavos) para fins de recolhimento da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 
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protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101563 Nr: 22297-92.2014.811.0045

 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: ANA BETHANIA SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 500,70 

(quinhentos reais e setenta centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

380,44 (trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 120,26 (cento e vinte reais e 

vinte e seis centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112172 Nr: 5019-44.2015.811.0045

 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: GLEICCE JULLIANNA FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT13.604-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 256,77 

(duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 195,10 (cento e noventa e cinco reais e dez 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 61,67 

(sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23524 Nr: 1359-23.2007.811.0045

 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: NEWMANN BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, BANCO DO BRASIL S/A, ARENE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS - OAB:3.557-A/MT, JOSE SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:OAB/MT 

4.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT

 CÓDIGO 23524.

Vistos etc.

I. Cumpra-se INTEGRALMENTE despacho proferido à fl. 339.

II. Após e somente após, retorne-me concluso.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123580 Nr: 2341-22.2016.811.0045

 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: EDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733-O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlefe Moraes de Jesus - 

OAB:28.989/PR

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE o Advogado Dra. 

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA, OAB/MT - 19733-O, para 

devolver os autos código 123580, Número Único 2341-22.2016.811.0045 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de responder conforme Artigo 234 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98385 Nr: 22100-40.2014.811.0045

 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: MESSIAS ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWMANN BEZERRA COSTA, COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOSE SIMÃO FERREIRA MARTINS - OAB:7520, 

JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B

 CÓDIGO 98385.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123304 Nr: 2218-24.2016.811.0045

 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: NEIVA LURDES CARLOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 123304.

Vistos etc.

I. Em conformidade com o despacho proferido à fl. 132, abra-se vista dos 

autos ao INSS.

II. Após, remeta-se o feito concluso.

 III. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 2946-75.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE BARBOZA DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELONI GIOMBELLI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS PIZARRO 

TORRANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 CÓDIGO 37909.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 85.

II. Tendo decorrido o prazo, intime-se a parte requerida para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente as guias de pagamentos com suas 

respectivas quitações aos autos.

III. Após, vistas a parte autora e em seguida conclusos.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43538 Nr: 3846-24.2011.811.0045

 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: ILDO ROMANCINI, NILVA ANA ROMANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBER MAX SANDER RIBEIRO, RODRIGO 

CORREA DE ALMEIDA FERREIRA, CLAUDIO MARTINELLI, HUGO 

FRANCISCO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO BENICOLÓ - 

OAB:13.516/B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, WILLIAN 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 CÓDIGO 43538.

Vistos etc.

I. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

petitório e proposta de acordo de fls. 159/163.

II. Após, retorne-me concluso.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80633 Nr: 4712-32.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE SOUZA SANTO ME, MARTA DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 80633.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fl. 88 e proceda-se com a intimação da executada no 

endereço indicado à fl. 84.

II. Após, abra-se vista a exequente e retorne-me concluso.

 III. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106409 Nr: 2025-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE DE SOUZA PINHAO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 106409.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

conta para transferência dos valores vinculados ao presente feito.

II. Após, retorne-me concluso.

 III. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003703-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUSA SENA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO TRIAGEM 

Certifico que foi agendado o dia 09/04/2018 a partir das 8:30h e 13:30h 

para a realização da perícia, com o Dr. Guido Vaca Cespedes. BELQUES 

SOLANGE GRISA LESEUX 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE Polo ativo: 

[JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), 

ANTONIO DE SOUSA SENA NETO - CPF: 027.125.613-33 (AUTOR), 

AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)] 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002024-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DO CARMO BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que 

foi agendado o dia 09/04/2018 a partir das 8:30h e 13:30h para realização 

da péricia médica, com o Dr. Guido Vaca Cespedes. BELQUES SOLANGE 

GRISA LESEUX 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE Polo ativo: [MAURICIO 

VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), CLEBER DO CARMO 

BORBA - CPF: 018.803.401-35 (AUTOR), INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)] 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000540-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA OAB - 767.618.274-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. SANCHES E SANCHES LTDA - EPP (RÉU)

PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

C. SANCHES, SANCHES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

GRUPO NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (RÉU)

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANCHES OAB - 649.119.262-87 (REPRESENTANTE)

FABIO SANCHES OAB - 856.922.712-49 (REPRESENTANTE)

RICARDO FACCIN OAB - 662.889.752-49 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000540-83.2018.8.11.0045 

AUTOR: THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES 

LIMITADA - EPP REPRESENTANTE: CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA 

RÉU: C. SANCHES, SANCHES & CIA LTDA - EPP, F. SANCHES E SANCHES 

LTDA - EPP, GRUPO NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP, F. SANCHES & CIA LTDA - EPP REPRESENTANTE: FABIO 

SANCHES, FERNANDO SANCHES, RICARDO FACCIN Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva. 2. Sendo 

assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada 

hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através de seu 

procurador, para que, no prazo de 15(quinze) dias, apresente elementos 

suficientes para a comprovação da sua condição de necessitada, 

inclusive, e se ocaso, comprovante de renda, sob pena de indeferimento 

do pedido de Justiça Gratuita, além de indicar o(s) endereço(s) 

eletrônico(s), conforme disposto no art. 319, II, CPC. 3. Após, concluso 

para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 02 de 

Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000805-85.2018.8.11.0045

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:

GILBERTO DA SILVA FREIRE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

RECOLHA A GUIA DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. 

VALOR DE R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004818-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVERTON DANIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004818-64.2017.8.11.0045 

AUTOR: ELIVERTON DANIEL RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Eliverton Daniel, qualificado 

nos autos, ingressou com a presente “ação revisional c/c consignação em 

pagamento com pedido de tutela antecipada” em desfavor de BV 

Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento, igualmente 

identificada, aduzindo, em síntese, que firmou contrato de alienação 

fiduciária em 19/04/2016, no valor de R$ 27.281,13, em 48 parcelas de R$ 

850,00; que os juros remuneratórios são capitalizados mensalmente, sem 

previsão contratual (anatocismo); que o juros mensais praticados pelo 

requerido (2,49%) são ilegais e destoam da média de mercado; ao delimitar 

as obrigações controvertidas pretende: a) o afastamento da cobrança de 

juros capitalizados mensais, ante a ausência de ajuste expresso nesse 

sentido; b) redução dos juros remuneratórios, posto que a taxa ultrapassa 

a média de mercado e; c) exclusão dos encargos moratórios, sob o 

argumento de que não se encontra em mora, posto que foram cobrados 

encargos ilegais no período de normalidade; aponta como valor 

incontroverso a quantia de R$ 679,85 e pede o depósito judicial do valor 

indicado; pretende, ainda, o afastamento da mora e, em tutela antecipada, 

a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e 

manutenção de posse do veículo; ao final, a procedência da ação. Juntou 

documentos. 2. É o relatório. Fundamento. Decido. 2.1. O feito comporta 

julgamento liminar, nos termos do artigo 332, inciso I e II, do CPC, posto se 

tratar de matéria exclusivamente de direito e as provas apresentadas 

revelarem-se suficientes para o seu deslinde. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR 

DE IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 332 DO NOVO CPC. POSSIBILIDADE NO 

CASO CONCRETO. PEDIDOS INICIAIS QUE CONTRARIAM ENTENDIMENTO 

FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. 

DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I) Na forma do 

art. 332 do Novo Código de Processo Civil, é possível o julgamento liminar 

de improcedência do pedido inicial que contrariar entendimento firmado em 

incidente de resolução repetitiva, dispensando-se a citação do réu e a 

fase instrutória. Desnecessidade de prosseguimento do feito para dilação 

probatória II) Recurso improvido. Sentença mantida. (TJMS, Relator, Des. 

Dorival Renato Pavan, APL 0800808-76.2016.8.12.0009, publicação em 

13/02/2017) Ação revisional de contrato cumulada com consignação em 

pagamento. Contrato de financimanto bancário. Sentença. Improcedência 

liminar do pedido. Inteligência dos artigos 332, I e II, do CPC/2015. 

Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 

1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. 

Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da 

Lei de Usura. Inexistência da cumulação da comissão de permanência com 

outros encargos. Súmula 472, STJ. Autor que não demonstrou cobranças 

irregulares. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 

1000706-28.2017.8.26.0306, Relator Virgilio de Oliveira Junior, 21ª Câmara 

de Direito Privado, Publicação em 25/08/2017). 2.2. Ao tratar das ações 

revisionais de contrato bancário, o STJ consolidou os seguintes 

entendimentos: 1. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO DO DEVEDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES: 1.1. Observância do que for decidido no 

mérito do processo: “a inscrição/manutenção do nome do devedor em 

cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará 

o que for decidido no mérito do processo” (REsp n.º 1.061.530/RS, 

submetido ao art. 543-C do CPC). 1.2. Necessidade de caracterização da 

mora: “caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção” (REsp n.º 

1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC). 2. REVISÃO DE OFÍCIO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS: 2.1. Impossibilidade: “nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas” (Súmula 381/STJ). 3. JUROS COMPENSATÓRIOS: 3.1. 

Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao ano: “a estipulação 

de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade” (Súmula 382/STJ). 3.2 Ausência de abusividade pela simples 

pactuação de taxa superior à média do mercado: a simples pactuação de 

taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não 

denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, 
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submetido ao art. 543-C do CPC). 3.3. Possibilidade, diante de eventual 

abusividade no caso concreto, de revisão da taxa de juros para a média 

do mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa 

média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” 

(REsp n.º 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC). 3.4. Possibilidade 

de cobrança no período de inadimplência “os juros remuneratórios, não 

cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de 

inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do 

Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296/STJ). 4. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL: 4.1. Admissibilidade após a MP n.º 

1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada: "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada” (REsp n.º 973.827, submetido ao art. 543-C do 

CPC e Súmula 539 do STJ). 4.2. Forma de pactuação “a capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. 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" (REsp n.º 973.827, submetido ao art. 543-C 

do CPC e Súmula 451 do STJ). 4.3. Não juntada do contrato ou não 

reconhecimento da pactuação da capitalização mensal: se não houver a 

juntada do contrato ou o Tribunal de origem não reconhecer, no acórdão 

recorrido, a pactuação expressa da capitalização mensal (o que 

compreende a pactuação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo 

da mensal), é inviável a capitalização mensal dos juros e, nos termos das 

Súmulas 05 e 07/STJ, o conhecimento da alegação do recurso especial 

relativa à capitalização. 5. MORA: 5.1 Não descaracterização pelo 

reconhecimento da abusividade de encargos do período de inadimplência 

ou pelo simples ajuizamento de ação revisional: “não descaracteriza a 

mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual.” (REsp n.º 1.061.530, submetido ao 

art. 543-C do CPC). 5.2 Descaracterização com o reconhecimento da 

abusividade de encargos do período da normalidade contratual: “o 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora.” (REsp n.º 1.061.530, submetido ao art. 543-C do 

CPC). 2.3. Embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor na 

espécie (Súmula 297), isso não implica na possibilidade de revisão de todo 

e qualquer contrato bancário, somente se estendendo tal intervenção 

judicial quando da alegação tópica da abusividade nas cláusulas 

pactuadas, consoante orientação acima firmada e disposição da Súmula 

381 do STJ, cujo enunciado se transcreve abaixo: Súmula 381. Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício da 

abusividade das cláusulas. 2.4. Quanto à aplicação da taxa média de juros 

do mercado, deve-se levar em consideração a época em que o contrato 

foi firmado (19/04/2016) e a qualidade do bem apresentado como garantia 

do financiamento. Compulsando os autos, notadamente o contrato 

acostado no id. 10909201, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios 

contratada foi no importe de 1,75% ao mês e 23,20% ao ano. Partindo 

desta análise, tenho que a taxa fixada além de garantir o equilíbrio 

contratual, está em sintonia com as demais aplicadas à época da 

contratação, para relações da mesma espécie ou similares, consoante se 

extrai do sítio  que aponta variação da taxa de juros mensal entre 1,12% e 

4,00% e, anual, entre 14,36% e 60,02%, (para o período de 15/04/2016 a 

22/04/2016) de sorte que não se identifica abusividade na relação e sim 

livre concorrência de mercado. Desta forma, não há que se falar em 

aplicação da taxa de juros em percentuais destoantes da média aplicada 

no mercado, já que os encargos são correspondentes ao que vigia na 

época. 2.5. Também não merece guarida a alegação de que o 

ordenamento jurídico veda a prática de capitalização. É assente na 

jurisprudência que é possível a capitalização de juros, desde que 

pactuada, consoante entendimento firmado no item 4.1 e 4.2 retro 

mencionado. Verificando-se, 'in casu', que o contrato de 

empréstimo/financiamento de id. 10909201, firmado em 19/04/2016, traz na 

cláusula “5.1 e 5.2”, a previsão expressa da incidência de juros 

capitalizados mensalmente, uma vez que a taxa de juros anuais é superior 

ao duodécuplo da taxa mensal, não há que se falar em ilegalidade na 

incidência da capitalização. 2.6. Nessa toada, não havendo qualquer 

ilegalidade no período de normalidade (atentando-se para as obrigações 

contratuais controvertidas), não há a descaracterização da mora (item 1 e 

5 retro anunciados) e, por consequência, improcedem os pedidos de 

consignação em pagamento de valor inferior ao contratado, exclusão do 

nome dos órgãos restritivos de crédito e manutenção na posse do veículo. 

3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, forte no artigo 487, I, do CPC, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 3.2. Sem 

honorários, posto que sequer angularizada a relação jurídico processual. 

Pela sucumbência e já que devida, condeno a parte autora nas custas e 

despesas processuais, ficando tal obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 01 de março 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura 

digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000696-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA MURAI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000696-71.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: ANGELITA MURAI 

Vistos. Vistos. 1. De acordo com o provimento n º 22/2016 nas petições 

iniciais interpostas, com exceção das dispensada por Lei, deve consta a 

guia de recolhimento de custas judiciais e taxas judiciaria, recolhida ao 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no endereço 

eletrônico do Tribunal de Justiça. 2. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias junte a guia de recolhimento de custas e taxas 

judiciais, consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC, além de 

indicar o(s) endereço(s) eletrônico(s), conforme disposto no art. 319, II, 

CPC. sob pena de indeferimento. 3. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 05 de Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000832-68.2018.8.11.0045 

AUTOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que é identificada na qualificação da 

inicial e descrito em toda situação fática, como autora, Lucimar Pereira da 

Silva dos Santos Ferreira, mas foram juntados aos autos documentos 

pessoais, laudos médicos, requerimento administrativo e declaração de 

hipossuficiência em nome de Maria Aparecida de Oliveira. 2. Sendo assim, 

diante da impossibilidade de prosseguir a presente lide sem que esteja em 

conformidade com o descrito no art. 319, CPC, intime-se a parte autora, 

através de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retifique quanto a sua qualificação ou, traga aos autos, se o caso, a 

documentação e provas da parte pretendida, sob pena de indeferimento 

da inicial. 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 06 de Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005131-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005131-25.2017.8.11.0045 

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. De 

acordo com a orientação jurisprudencial predominante no STJ, as pessoas 

jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os 

benefícios da justiça gratuita devem comprovar o estado de 

miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza, tal 

orientação restou sedimentada na Súmula 481/STJ, que assim dispõe: "faz 

jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais". 2. Nessa linha, a declaração de hipossuficiência não traz 

presunção relativa, de modo que, ausente qualquer indício probatório, o 

indeferimento do benefício é impositivo. 3. Assim, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita veiculado. 4. Intime-se, portanto, a autora para, no prazo 

de dez dias, emendar a inicial, dando atendimento aos ditames legais, 

inclusive recolhendo as correspondentes custas processuais, sob pena 

de seu indeferimento, consoante dispõe o artigo 284, parágrafo único, do 

CPC, além de indicar o(s) endereço(s) eletrônico(s), conforme disposto no 

art. 319, II, CPC. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 01 de 

Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000757-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA PAPADIUK DE CARVALHO CHENET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA LUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000757-29.2018.8.11.0045 

AUTOR: ANA CARLA PAPADIUK DE CARVALHO CHENET RÉU: JULIO 

CEZAR DA LUZ Vistos. 1. Intime-se a autora para, no prazo de 10 dias, 

almejando a análise do pedido liminar, proceder com o cumprimento do 

depósito disposto no artigo 59, § 1º da lei de 8.245/91. 2. No mesmo ato, 

deverá declinar todos os ganhos líquidos profissionais para fins de análise 

da Justiça Gratuita, tendo em vista a existência de registro junto ao 

RENAJUD de veículo ano 2016/2017, de relativo valor, aparentemente 

incompatível com os ganhos declinados. 3. Após, cls. Lucas do Rio Verde, 

05 de Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000727-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. C. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000727-91.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: DIEGO TESSARI REQUERIDO: GLEICIELE LIDIANE 

CARVALHO TESSARI Vistos. 1. De acordo com o provimento n º 22/2016 

nas petições iniciais interpostas, com exceção das dispensada por Lei, 

deve constar a guia de recolhimento de custas judiciais e taxas judiciaria, 

recolhida ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e disponibilizada 

no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça. 2. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte a guia de recolhimento de 

custas e taxas judiciais, consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC, além de trazer aos autos os respectivos endereços eletrônicos 

das partes e os documentos essenciais ao feito, a exemplo da CERTIDÃO 

DE CASAMENTO, consoante art. 319 do CPC, sob pena de indeferimento. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do RIo Verde, 08 de Março de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CRISANA NUNES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (RÉU)

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (RÉU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000894-11.2018.8.11.0045 

AUTOR: FRANCISCA CRISANA NUNES RIBEIRO RÉU: FUNDACAO 

LUVERDENSE DE SAUDE, ALEXANDRE CORREA FERNANDES, MUNICÍPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 24/04/2018, às 17:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 3. 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). 4. 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. 5. 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). 6. Após eventual contestação, à 

impugnação no mesmo prazo. 7. Em seguida, vista ao MP. 8. Expeça-se o 

necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 09 de Março 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CRISANA NUNES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (RÉU)

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (RÉU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000894-11.2018.8.11.0045 

AUTOR: FRANCISCA CRISANA NUNES RIBEIRO RÉU: FUNDACAO 

LUVERDENSE DE SAUDE, ALEXANDRE CORREA FERNANDES, MUNICÍPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 24/04/2018, às 17:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 3. 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). 4. 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. 5. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 
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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). 6. Após eventual contestação, à 

impugnação no mesmo prazo. 7. Em seguida, vista ao MP. 8. Expeça-se o 

necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 09 de Março 

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.: 113721 Nr: 5948-77.2015.811.0045

 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: EDMAR RODRIGUES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. EDMAR RODRIGUES CUNHA, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento da 

aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos 

legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos de f. 17/81.

O pedido de tutela antecipada restou deferido às f. 82/87.

Regularmente citado, o requerido apresentou apenas quesitos para a 

realização da prova pericial (f. 110/111).

O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado às f. 

118/124, sendo que o demandante manifestou a concordância com o 

referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue.

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 

8.213/91, não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença 

que motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão.

 No caso vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente restou suficientemente demonstrada por meio do documento 

de f. 21, inclusive dando conta da concessão de aposentadoria por 

invalidez a parte autora durante determinado tempo.

 Forte no artigo 26, II c/c 151 da Lei 8.213/91, desnecessário aquilatar 

acerca dos períodos de carência, já que o autor é portador de neoplasia 

maligna.

Dessa forma, estando demonstrada a condição de segurado(a) e 

afastada a necessidade de carência, resta apenas avaliar a alegada 

incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à 

filiação do(a) autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se 

sobreveio em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente.

 Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada.

Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo não está 

vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por 

outros profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no 

exercício do munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre 

o estado de saúde da parte autora.

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a).

 O laudo da perícia médica (f. 118/124), elaborado por profissional 

habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de 

enfermidade incapacitante (neoplasia maligna do testículo – CID C62.9), 

como também consignou que o requerente está incapacitado total e 

permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, estando 

afastada a possibilidade de reabilitação.

Ainda, não houve comprovação pela parte requerida da suposta 

recuperação da capacidade laborativa do autor, ainda que minimamente, 

quando da cessação da aposentadoria por invalidez, em 31/08/2015.

Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo 

da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a 

convicção do julgador.

Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos 

necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação do 

benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial o dia 

seguinte a data da cessação do benefício (01/09/2015 – f. 21/22), 

devendo serem descontados eventuais valores que já tenham sido pagos 

em razão de posterior deferimento do benefício.

 Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO 

DO LAUDO PERICIAL. REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não configura cerceamento de defesa 

a ausência de quesitos complementares quando o julgador entende que a 

prova pericial não precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, 

realizado em regime de mutirão, encontra-se bem fundamentado, com 

resposta aos quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo 

sido demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. 

Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o direito de contraditar os 

critérios adotados pelo médico perito na elaboração de laudo oficial, no 

caso dos autos, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial, foi as 

partes foram intimadas e o INSS se manifestou nos autos (fls. 138 e 

164/165), com complementação do laudo pericial (fl. 159), incabível a 

alegação de nulidade da sentença. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo aposentadoria por invalidez (2003/2013), suspenso em 

razão de suposta recuperação da capacidade laborativa, após revisão 

administrativa. 6. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo 

médico pericial e não havendo nos autos elementos hábeis a 

desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as 

condições pessoais da parte autora decorrentes da moléstia a que está 

acometida, aliadas a outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio 

social em que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral 

que exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à 
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atividade, permitem seguramente concluir pela sua incapacidade total e 

permanente para atividade laboral, não sendo razoável supor que uma 

pessoa nessas condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do benefício (art. 43 da 

Lei 8.213/91), conforme determinação da r. sentença. 9. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 

12. Presentes os requisitos exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 13. Apelação e remessa 

oficial, parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação e à remessa oficial. (ACORDAO 

00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018)

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo laudo pericial constata-se a 

incapacidade total e permanente da segurada, razão pela qual faz jus à 

aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o laudo médico conclui que o 

início da incapacidade se deu em 2001. Considerando que a segurada 

recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado em 30/09/2005, quando já se 

encontrava incapacitada para o labor, mostra-se devida a aposentadoria a 

partir da referida data. (...)” (TRF 1ª Região - REO 

0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 29/05/2013)

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o 

requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato ao da 

cessação da aposentadoria por invalidez (01/09/2015), descontando-se 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento ou restabelecimento do benefício.

 3.2. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 

1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09.

3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda.

3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC.

3.6. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Edmar 

Rodrigues Cunha; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) 

renda mensal atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data 

de início do benefício – DIB: 01/09/2015 (dia imediato ao da cessação da 

aposentadoria por invalidez); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27392 Nr: 1510-52.2008.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDEVINA LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PAGLIUSO MOTA 

RAMOS - OAB:132375, LEANDRO SANCHES - OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos 

na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso da 

execução, para o fim de determinar o abatimento dos valores pagos no 

período de 06/11/2009 a 30/04/2010, do cálculo acostado à f. 151/152.3.1. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia e às premissas fixadas no REsp n. 1.134.186/RS, condeno a 

parte impugnada, nas custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido 

(art. 85, § 3º, I, CPC), ficando tal obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, bem como, vedada a 

compensação. 3.2. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte 

exequente para acostar ao feito planilha atualizada do crédito exequendo, 

atentando-se para as deliberações supra.3.3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 110688 Nr: 4275-49.2015.811.0045

 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: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO AGRICOLA LTDA, C & BI 

AGROPARTNERS S.A, BANCO INDUSVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/SP 165.202A, MAURO CESAR BARTONELI JUNIOR - 

OAB:23380, RALPH MELLES STICCA - OAB:OAB/SP 236471

 Vistos.

1. Defiro o pedido de f. 6.266 pelo prazo de 15 dias.

2. Nada sendo requerido, arquive-se.

3. Intimem. Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81159 Nr: 337-51.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o parcial 

excesso da execução, para o fim de reconhecer como devido o benefício 

de auxílio-doença somente de 16/07/2012 a 24/02/2014.3.1. Pela 

sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia e às premissas fixadas no REsp n. 1.134.186/RS, condeno a parte 

impugnada nas custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido 

(art. 85, § 3º, I, CPC), ficando tal obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, bem como, vedada a 

compensação. 3.2. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte 

exequente para acostar ao feito planilha atualizada do crédito exequendo, 

atentando-se para as deliberações supra.3.3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111683 Nr: 4770-93.2015.811.0045

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO JOÃO PETER, NIKLAUS KARL EUGEN HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ISIDORO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo 

parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

condenar a requerida no pagamento à empresa autora da importância de 

R$ 5.265,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais), a título de 

dano material (ressarcimento), devidamente acrescida da correção 

monetária, calculada pelo INPC, a incidir desde a data do pagamento 

(13/03/2015), e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação (arts. 405, CC e 240, CPC), 

ambos devidos até o efetivo pagamento.3.2. Pela sucumbência e já que 

recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, considerando 

que os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC) 

condeno cada qual no pagamento de metade (50%) das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, em igual 

proporção, que nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, vedada a compensação. Contudo, por ser a parte 

requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplico o disposto 

no artigo 98, §3º do CPC, ficando o mesmo sob condição suspensiva de 

exigibilidade.3.3. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o necessário 

para a cobrança das custas e despesas processuais e, após, 

remetam-se os autos ao arquivo, caso nada mais seja requerido. 3.4. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80997 Nr: 167-79.2012.811.0045

 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: MANOEL BERTOLDO DA SILVA, VERGILIA FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL INFORME DADOS BANCARIOS PARA EXEPDIÇÃO DE 

ALVARA JUDICIAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 4515-09.2013.811.0045

 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: CARLOS EDUARDO BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA COMPANIA NACIONAL DE 

SEGUROS, REGISSON JOSÉ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP

 3. Dessa forma, julgo procedente a presente impugnação ao cumprimento 

de sentença, para reconhecer que os valores apresentados e pagos pelo 

impugnante à f. 283 estão em consonância com a sentença de f. 

219/228.4. Pela sucumbência, e já que devida, atento às premissas 

fixadas no REsp n. 1.134.186/RS e também ao disposto no artigo 85, § 2º 

do CPC, condeno a parte impugnada no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de verba advocatícia, que fixo em 10% do 

proveito econômico obtido.5. Preclusa a presente decisão, expeça-se 

alvará do valor depositado à f. 282v, em favor da parte impugnante (Sul 

América Companhia Nacional de Seguros) e do valor depositado à f. 283, 

em favor da parte exequente (Carlos Eduardo Bortolassi), atentando-se 

para a conta indicada à f. 290.6. Nada mais sendo requerido, arquive-se 

com as cautelas de estilo.7. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 132822 Nr: 7205-06.2016.811.0045

 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: DPDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDS, EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 3. ANTE O EXPOSTO, diante da carência da ação decorrente da falta de 

interesse processual superveniente, julgo extinto o presente feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.4. Sem 

custas e honorários advocatícios.5. Transitado em julgado, arquivem-se.6. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37844 Nr: 2881-80.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO RAMOS, MIGUEL VALDEMAR 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se com 

urgência quanto ao solicitado às fls. 127.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002199-64.2017.8.11.0045

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:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (EXECUTADO)

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA MOREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

EDIO MOREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

VAGNER MOREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

IDALINA PADILHA PEREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000768-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRASSETO & FRASSETO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR D.E.MANINI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR FERRAZ BORGES OAB - RS45979 (ADVOGADO)

CARLOS OSWALDO GUEDES DE FREITAS OAB - RS44543 (ADVOGADO)

DAIANE GOMES PALMA OAB - RS75361 (ADVOGADO)

RENATA JAQUES CAMBOIM OAB - RS99972 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora. Intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GUEDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE DA CUNHA RIBEIRO ALVES OAB - GO0027263A 

(ADVOGADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004264-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA DICKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO)

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000697-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJENANE NODARI OAB - MT0013824A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003517-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

P. N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 357-37.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE AVIZ SILVA, ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94128 Nr: 1122-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPIXABA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 3728-77.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, Marlucy Pereira da Silva - OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Intimação da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104345 Nr: 965-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercado Palmitense Ltda. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alexsandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 Intimação da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 87825 Nr: 1672-71.2013.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO 

GIARETTA - OAB:10172/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, comparecer na 

secretaria para retirar os documentos juntados às fls. 23/27.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004817-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004817-79.2017.811.0045. Mantenho a decisão agravada, 

por seus próprios fundamentos. Oficie-se ao Juízo “ad quem” prestando 

as informações solicitadas (evento nº 12051033). Proceda-se a intimação 

da embargante para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, ambos do 

CPC/15], se manifeste sobre a impugnação apresentada. Proceda-se 

também a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

12 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001758-20.2016.811.0045. 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, promovida por Ademir Chagas do Nascimento 

contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 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 12 de março de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005017-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN SOUSA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005017-86.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, verifica-se 

os seguintes elementos de fato envolvendo o autor: a) data de nascimento 

em 29/07/1978; b) apresentou CAT - Comunicação de Acidente de 

Trabalho, informando a data do acidente em 09/02/2015; c) juntou atestado 

médico datado de 16/04/2015, informando o esmagamento do quinto dedo 

da mão; d) apresentou pedido de auxílio-doença em 06/10/2017, o qual foi 

indeferido por não ter sido constatada, em avaliação pela perícia médica 

do INSS, a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual 

(evento nº 11099845). Portanto, diante deste cenário, tratando-se de 

tutela antecipatória de auxílio-acidente, não vislumbro, neste momento 

processual, a existência de prova inequívoca a convencer da 

verossimilhança do direito do autor, mormente porque ausente qualquer 

atestado médico indicando a redução da capacidade laboral do 

requerente, situação que repele a concessão da excepcional antecipação 

de tutela sem a realização de perícia médica judicial determinada para este 

fim. A corroborar tal entendimento, colho ementa do seguinte precedente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - SEGURIDADE SOCIAL - AUXÍLIO-ACIDENTE - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - REDUÇÃO DA 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA EM PERÍCIA OFICIAL - PRESUNÇÃO 

DE LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

Inexistentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, previstos no 

artigo 273 do Código de Processo Civil, a concessão do auxílio-acidente 

somente poderá ser estabelecida após a constatação da incapacidade por 

perícia judicial.” (TJMT: AI 57405/2011, Desembargadora Maria Erotides 

Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 11/10/2011, Publicado 

no DJE 25/10/2011). Por via de consequência, dado a não-configuração 

da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista 

que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de 

exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 

de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002666-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002666-43.2017.811.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol da requerente. 

Proceda-se a intimação da requerente, mediante a expedição de carta 

guarnecida com aviso de recebimento, acerca da liberação dos valores 

em dinheiro, realizada através da ordem de expedição de alvará [art. 450, 

§ 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Proceda-se à intimação da requerida, através do 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento do débito remanescente, referente aos honorários 

advocatícios, apontado pela requerente. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000823-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000823-09.2018.811.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, promovida por Antonia Sousa e Silva contra 

Ympactus Comercial S/A. Proceda-se a citação da requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, 

CPC/15]. No mesmo ato, intime-se a requerida para que, no de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos descritos na letra "c" da petição inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a requerente 

pretende comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. 

Concedo à requerente o benefício da justiça gratuita. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000926-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO FELISMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000926-16.2018.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

demonstra sua qualidade de segurado da Previdência Social, porquanto 

não foi motivo para o indeferimento do auxílio-doença (evento nº 

12144051 - pág. 13). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor, em 19/02/2018, submeteu-se à avaliação médica, 

por profissional médico credenciado junto ao Município de Lucas do Rio 

Verde, oportunidade em que se constatou que o requerente apresenta 

diagnóstico de Hanseniase Multibacilar e quadro de paresia (falta de 

força), parestesia (alterações da sensibilidade) e fraqueza, e que está 

sem condições para o exercício de sua atividade laboral(evento nº 

12144051 - pág. 11). Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que o requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença ao autor Eurico 

Felismino da Silva, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

[art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 

de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146882 Nr: 7494-02.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA SOUZA, PEDRO FERREIRA DA 

SILVA, MAURO HENRIQUE BALBINOTTI FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT, Marcio Junior Nunes da Silva - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

os advogados dos réus Pedro Ferreira da Silva e Willian Silva Souza, os 

Drs. Fábio do Nascimento Silva e Dr. Márcio Júnior Nunes da Silva, para 

oferecerem resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva
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 Cod. Proc.: 124060 Nr: 2578-56.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO BONIFÁCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 Vistos etc.,

1. Diante do teor dos documentos de fls. 108/113, 114/119, 120/121 e 

123/126 e, considerando que a competência em sede de Execução Penal 

é do Juízo do local onde se encontra o recuperando (artigo 1547 da 

CNGC/MT), em consonância com o parecer ministerial, DECLINO da 

competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da 

Execução Penal de Rosário Oeste/MT, com as baixas e anotações de 

estilo, consignando nossas sinceras homenagens.

2. Via de consequência, considerando que o recuperando vai mudar para 

outra Comarca, revogo o uso da tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo 

comparecer no setor competente do CDP de Lucas do Rio Verde/MT para 

a retirada de tal instrumento.

3. Comunique-se a direção da unidade prisional local.

4. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 101623 Nr: 5873-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR BONAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT

 Vistos etc.,

1. Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa (fl. 67), recebo tal recurso. Outrossim, observo que 

a Defesa apresentou as suas razões recursais (fls. 68/74), bem como o 

Ministério Público suas contrarrazões (fls. 77/79).

2. Assim, não havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando 

nossas sinceras homenagens.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PARDINHO SOEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1002244-68.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GENILSON 

PARDINHO SOEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1003117-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BEZERRA 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)

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: 1003117-68.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIZANGELA 

BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 

referente a débito lançado pela empresa requerida. Afirma que não possui 

vínculo contratual com a reclamada. A empresa requerida não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da negativação. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A 

reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, 

que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem causal 

válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro 

na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. 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). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que parte autora possui 

negativação posterior à discutida no presente feito, e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta como 

medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma de 

minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 
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sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00, 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) Declarar a inexistência do 

débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de dezembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MOTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003976-84.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE ROBERTO 

MOTA MOURA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011504-21.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA ALVES NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003899-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROQUE CORTEZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003899-75.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JAIR ROQUE 

CORTEZIA REQUERIDO: OI 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 

reclamante alega, em síntese, que possui plano de telefonia fixa com a 

requerida, pagando mensalmente fatura que varia entre R$ 100,00 e R$ 

130,00. Afirma que pagou fatura no mês de abril de 2017 no valor de R$ 

108,70. Aduz que recebeu cobrança de tal fatura no mês de junho e, 

embora tal fatura já estivesse paga, pagou-a novamente para não ter os 

serviços suspensos. Pleiteia indenização por danos morais e restituição 

do valor cobrado pela fatura. Por outro lado, a contestação apresenta 

apenas meras alegações, carecendo de documentos que contrariem as 

alegações da parte autora. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da cobrança em duplicidade da fatura, e a parte 

requerida não logrou êxito em fazer prova do contrário. Efetivamente, do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

deduz-se que a companhia requerida não comprovou, de maneira 

categórica, a regularidade/legitimidade da cobrança — ponto crucial/nodal 

que a requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a 

caracterização da responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por 

pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil; art. 14, 

§ 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. 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 cobrança indevida, 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. De outro vértice, 

com referência ao pedido de repetição de indébito do valor pago em 

duplicidade, penso que deva merecer guarida, uma vez que a mesma 

demonstrou que quitou a mesma fatura duas vezes (IDs 10117666 e 

10117666). É que, de acordo com a norma de regência, dado à vedação 

ao enriquecimento ilícito, àquele, que foi submetido à cobrança indevida de 

valores, exceto na situação de engano justificável, desperta o direito de 

auferir o ressarcimento do valor correspondente ao dobro da quantia que 

efetivamente quitou, de maneira indevida, em excesso, independentemente 

da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 

do Código Civil de 2002]. Portanto, exatamente nesse influxo de idéias, 

levando-se por linha de estima que a instituição requerida, de maneira 

abusiva e unilateral, realizou cobranças indevidas nas faturas telefônicas 

da autora, caracterizada a má-fé da companhia reclamada, considero que 

a repetição do indébito em dobro em prol do consumidor/reclamante, é 

medida que se impõe. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 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 restituição, ao pagamento da quantia de R$ 217,40, 

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 a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 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, 15 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8020009-98.2015.8.11.0045

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO INTIMO a parte 

autora para manifestação no prazo legal, mormente para informar acerca 

da expedição do RPV, se foi pago ou não. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de 

março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIANA KUNZ GOMES DUARTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002025-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

GRACIANA KUNZ GOMES DUARTE 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. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 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, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

JEFERSON RISCIK OAB - MT21672/O (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICAO NORDESTINA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000191-51.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: THOP CONTABILIDADE E 

AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP EXECUTADO: CENTRO 

DE TRADICAO NORDESTINA Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora 

on-line no valor de R$ 4.397,84 (quatro mil, trezentos e noventa e sete 

reais e oitenta e quatro centavos), conforme cálculo no Id. 10608298. 

Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e 

intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de 

penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010793-16.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010793-16.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: ITAMAR DE 

CAMARGO VIEIRA JUNIOR EXECUTADO: OI S.A Vistos. Considerando o 

descumprimento reiterado das determinações judiciais pelo executado, 

verifica-se a necessidade de imposição de nova multa diária, vez que a 

anterior não surtiu o menor efeito. Assim sendo, intime-se o executado 

para que restabeleça os serviços de internet com a velocidade total 

contratada pelo exequente, no prazo de cinco dias, bem como efetue o 

cancelamento das faturas pretéritas e a instalação do novo plano 

acordado, readequando as faturas geradas posteriormente à instalação, 

e, ainda, traga aos autos as gravações do protocolo 2018014881861, de 

21/01/2018, às 14h42min e protocolo 2018135778890, de 21/02/2018, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, contados a 

partir da intimação desta decisão. Após, voltem conclusos para análise do 

pedido de penhora. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-75.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AARAO LINHARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 
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Processo: 8010091-75.2012.8.11.0045 REQUERENTE: AARAO LINHARES 

DA COSTA REQUERIDO: VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA, TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de 

dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-36.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO RAMOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 12164625, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de março de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA CRISTINA MICHELAN - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002202-19.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: ANITA CRISTINA 

MICHELAN - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, conclui-se que a parte requerida, 

devidamente citada e intimada (ID 9711435), deixou de comparecer à 

audiência de conciliação (ID 9583139), anteriormente agendada, bem como 

não apresentou contestação. Deveras, de acordo com a norma de 

regência, a ausência injustificada do réu à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução induz, como consequência direta e automática, a 

incidência dos efeitos materiais da revelia e produzem presunção de 

veracidade, de natureza relativa, dos fatos articulados por parte do autor 

na petição inicial. Interpretação do conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 

9.099/1995. A parte autora afirma e comprova ser credora da requerida 

na quantia de R$ 1.500,00, valor representado por 03 cheques do Banco 

Sicredi, Agência 8028, Conta 19408-5, cada um no valor de R$ 500,00, 

sendo: o de nº 000943, com vencimento para 10/02/2013; o de nº 000944, 

com vencimento para 10/03/2013; e o de nº 000945, com vencimento para 

10/04/2013. Pois bem. Levando-se por linha de estima que o fato 

constitutivo do direito da parte requerente, derivado da existência e da 

formação da relação contratual e o não cumprimento da obrigação, 

despontam devidamente comprovados, considero que a procedência da 

pretensão de cobrança de valores é medida que se impõe. Por derradeiro, 

de suma importância enfatizar, por conveniente, com relação à definição 

do termo inicial dos encargos de mora, que os juros de mora, na ação de 

cobrança ou na ação monitória, fundamentadas em título desprovido de 

eficácia executiva, cuja cobrança não se realizou em momento anterior 

por inércia do credor, incidem a partir da citação, dada a aplicabilidade da 

regra contida no conteúdo normativo do art. 240 do Novo Código de 

Processo Civil e do art. 406 do Código Civil/2002 [cf.: TJRS, AC 

70065719692 RS, 18ª Câmara Cível, Rel.: Heleno Tregnago Saraiva, j. 

27/08/2015; TJSP, APL 01925101720120260100, 22ª Câmara de Direito 

Privado, Relator: Fernandes Lobo, j. 05/11/2015] e a correção monetária, 

porque objetiva viabilizar a recomposição do valor monetária corroído pelo 

decurso do tempo, tem incidência desde o vencimento do título cobrado 

[cf.: TJDF, APC 20130110028335, 4ª Turma Cível, Rel.: Cruz Macedo, j. 

03/06/2015]. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a requerida no 

pagamento da quantia em dinheiro correspondente a R$ 1.500,00, com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a 

partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano 

[art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], contados a partir da data da citação; b) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 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, 10 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012165-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE PROCEDER A INTIMAÇÃO, DA 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". DESPACHO: 

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.No caso eventual pagamento sobre valor 

incontroverso, expeça-se o competente Alvará.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-65.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANK CESAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/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 Numero do Processo: 

1001701-65.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANK CESAR MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a 

parte autora para comprovar a justificativa quanto à ausência à audiência, 

conforme petição de id. 10887999, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde /MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEVINO DE AUGUSTINHO (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: 1003707-79.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE VALDEVINO 

DE AUGUSTINHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A hipótese 

desafia o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do requerente, 

uma vez que a fatura cujo valor é contestado no feito (ID 3713327), é de 

titularidade de terceiro estranho à lide. Ressalte-se que o requerente não 

comprovou qualquer vínculo com o titular da UC à época da emissão da 

mencionada fatura (contrato de locação, por exemplo). Trata-se de ação 

personalíssima, cabendo somente ao titular da Unidade Consumidora à 

época da emissão da fatura o ajuizamento do presente feito. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TRANSFERENCIA DA 

TITULARIDADE de unidade consumidora. UNIDADES CONSUMIDORAS 

DIVERSAS. EXISTENCIA DE DÉBITOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE 

PARCELAMENTO PELA AUTORA. ILEGITIMIDADE DA DEMANDANTE PARA 

RECLAMAR DÍVIDAS EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM. 1. Foi demonstrado nos autos que havia 3 (três) unidades 

consumidoras no imóvel adquirido pela autora em novembro de 2011. Os 

débitos referentes à UC 629317 foram objeto de parcelamento pela 

demandante. Já os débitos vinculados à UC 3031766 e UC 3031761 estão 

em nome de terceiros, e são relativos a período anterior à transmissão da 

propriedade do imóvel para demandante. 2. Assim, a autora não tem 

legitimidade processual para postular declaração de inexistência de débito 

que está em nome de terceiros, usuários do serviço à época. Manutenção 

da sentença extintiva do pedido e contrapedido. 3. O documento que 

transfere os direitos de posse do imóvel se mostra insuficiente a embasar 

o pedido de transferência da titularidade das unidades consumidoras. 

Considerando que o serviço de energia elétrica é de natureza propter 

personam, ou seja, pessoal, legítimo para postular a troca da titularidade o 

efetivo usuário, não tendo a autora logrado em demonstrar tal situação. 4. 

Outrossim, no pedido inicial, não há referência expressa às unidades 

consumidoras discutidas. Provimento de troca de titularidade que vai 

afastado. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (TJRS, RI 

71005900618, Segunda Turma Recursal Cível, Comarca de Gravataí, Rel.: 

Juíza ANA CLAUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE, j. 01/03/2016) (g.n.) Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no 

disposto artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

15 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 16 

de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003769-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MATEUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 Numero do Processo: 

1003769-85.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEVI MATEUS NASCIMENTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 10972259). Dessa forma, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 10972259, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. 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, 12 de dezembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MATTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA RODRIGUES HASSE OAB - MT0012537-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000219-19.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VINICIUS MATTE REQUERIDO: 

AVIANCA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que na 

petição de id. 1990202, a parte autora pretende receber os honorários 

advocatícios no importe de 10%, nos termos do artigo 523, § 1º do Código 

de Processo Civil, bem como acrescentou no cálculo de id. 1990208. 

Ocorre que na fase do cumprimento de sentença no âmbito do juizado 

especial é permitida apenas a aplicação de multa. Quanto aos honorários 

advocatícios, consoante dispõe o ENUNCIADO 97 do FONAJE, não cabe 

honorários: "A multa prevista no artigo 523, § 1ª, 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." Analisando as petições de id. 3030876 e 

id. 3254221, observa-se que o executado efetuou o pagamento via 

depósito bancário em nome do autor. O autor, na pessoa do seu 

advogado, foi intimado para se manifestar acerca do do pagamento de id. 

3254221, bem como requerer o que entender de direito, no dia 16.11.2017, 

conforme o registro da ciência o ato da comunicação, no entanto, 

permaneceu silente. Dessa forma, a extinção pelo cumprimento integral da 

obrigação, realizada pelo executado, é medida que se impõe consoante a 

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, 
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JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011641-37.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8011641-37.2014.8.11.0045 REQUERENTE: IVAN ALVES SOUSA 

REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. 

Intime-se as partes para tomar ciência do retorno dos autos, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Expirado o prazo e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito com as advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001408-95.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAGDA TEIXEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em 

decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CECHETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1001745-84.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JS DIESEL MECANICA E AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: CARLOS EDUARDO CECHETTI Vistos. 

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a certidão de id. 

10734445, no prazo de 10 (dez) dias. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003066-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ SCHUCH (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003066-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EVERTON LUIZ 

SCHUCH REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 11269963 ). Destarte, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto 

isto, considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 11269963, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará de levantamento dos valores em favor do autor. 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, 10 de janeiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE JESUS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1004135-61.2016.8.11.0045 REQUERENTE: FABRICIO DE JESUS SARAIVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, realizada pelo executado constante no Id. 

10168499, 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 alvará para levantamento 

dos valores depositados nos autos, em favor da Exequente. 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, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-58.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL HERMANN WESTPHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010635-58.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ABEL HERMANN WESTPHAL 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se as partes quanto ao retorno dos 

autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo 

requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FREIRE SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROCHA NEVES OAB - PR50183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS 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 LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000251-24.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE FREIRE SANTOS DE 

CASTRO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 10492078). Dessa 

forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e, sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

10492078, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. 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, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001835-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FRANCO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1001835-29.2016.8.11.0045 REQUERENTE: SUELY FRANCO SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Intime-se 

a parte reclamante para pagamento das custas devidas. Não sendo 

efetuado o pagamento, anote-se as custas na distribuição. Expeça-se a 

certidão de dívida ativa. Após, arquive-se com as advertências de praxe. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

I. Efetive a intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. II. Cumprido o item I e não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - 

Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária 

elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a 

contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso 

do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: 

comarca, vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor 

e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ 

(Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de 

Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais 

(endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. III. Cumprido o item II 

efetive o arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro 

de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010238-33.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI JESUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOTIER WOLFF OAB - MT0016847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO OAB - MT0007197A (ADVOGADO)

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SUELI APARECIDA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE : DE INTIMAR, a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-08.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA COSTA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

 

I. Efetive a intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. II. Cumprido o item I e não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - 

Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária 

elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a 

contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso 

do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: 

comarca, vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor 

e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ 

(Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de 

Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais 

(endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. III. Cumprido o item II 

efetive o arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro 

de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004366-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ARAUJO VICTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING 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: 1004366-54.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCELO DE 

ARAUJO VICTOR REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING 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. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo do termo de audiência de ID 11174688 anexado nos autos, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. 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 10 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, 10 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003703-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CUNHA SALES (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: 1003703-08.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SEBASTIAO CUNHA 

SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 interesse de agir, verifico que a 

mesma não merece acolhimento, vez que, conforme se verá adiante, 

restaram demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da 

providência requerida em juízo. Alega a parte autora, que houve 2 

restrições em seu nome referente a débitos lançados pela empresa 

requerida. Afirma que não possui vínculo contratual com a reclamada. A 

empresa requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade das 

negativações. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. 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). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. D’outra banda, no 

que tange ao pedido contraposto de condenação em litigância de má-fé, 

verifico que o mesmo não deve prosperar. E isso se justifica porque o 

demandado não fez qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita do 

autor, tampouco que tenha sofrido qualquer espécie de prejuízo em razão 

da mesma, de forma que a improcedência do pedido contraposto é medida 

que se impõe. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a 

título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 6.000,00, 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) Declarar a inexistência dos débitos 

inscritos objetos da lide, e, como consequência, DETERMINAR a exclusão 

do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de 

descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003792-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRANCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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(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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003792-31.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCAS FRANCA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da 

ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de dezembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas 

do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002957-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WELLINGTON 

CARLOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse comprovante de residência em 

seu nome (ID 10687333), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 10994877), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 

321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010255-98.2016.8.11.0045 REQUERENTE: LUCIANO MARIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intime-se a parte para 

pagamento das custas. Não efetuado o pagamento, anote-se as custas na 

distribuição. Expeça-se certidão de dívida ativa. Após, arquive-se com as 

advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010404-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010404-94.2016.811.0045 Vistos. Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença interposto pelo executado, alegando excesso 

de execução. Verifica-se que o executado foi condenado ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento, acrescidos de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação, ou seja, desde 23/03/2016; foi condenado ao pagamento de R$ 

416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) por repetição do indébito; e ainda 

ao pagamento de custas e multa por litigância de má-fé em 10% do valor 

da causa, consoante se observa pelas decisões constantes nos id. 

1422336 e 10314132. Arbitrou-se, ainda, em desfavor do executado, 

multa em relação a cada débito indevidamente efetuado, a qual foi 

reiteradamente majorada em razão dos descumprimentos também 

reiterados da requerida, conforme id. 674320, 700500, 1049264, 1581177 

e 3215630. Analisando-se os cálculos apresentados pelas partes, 

verifica-se que aqueles apresentados pelo executado devem ser 

rejeitados por diversos motivos. Primeiro, porque verifica-se que houve 

seis situações em que a decisão liminar fora descumprida, ensejando a 

aplicação de multa, e não apenas quatro, conforme salientado pelo 

executado. Para tanto, basta verificar a juntada das faturas com 

vencimento em 01/04/2016, 01/05/2016, 01/07/2016, 01/08/2016, 

01/09/2016 e 01/10/2016. Segundo, porque o valor da multa por litigância 

de má-fé e a multa por descumprimento das liminares foi calculada de 

modo simples pelo executado, sem incidência de correção monetária e 

juros de mora. Por fim, em razão da incidência da correção monetária, que 

deve ser contada a partir da citação, ou seja, 23/03/2017 até a data do 

arbitramento da indenização por danos morais (data da sentença). Assim 

sendo, verifica-se que os cálculos que se mostram em acordo com as 

decisões proferidas são aqueles apresentados pelo exequente nos id. 

10765422, 10765428 e 10765434, totalizando o valor de R$ 16.643,29 

(dezesseis mil e seiscentos e quarenta e três reais e vinte e nove 

centavos). Isto posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

interposto pelo executado, em razão dos fatos e fundamentos jurídicos 

supracitados e homologo os cálculos apresentados pelo exequente nos id. 

10765422, 10765428, 10765434 e 10765439, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor do exequente. Encaminhe-se 

os autos ao Contador para cálculo das custas e intime-se o requerido para 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002384-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES MAFINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO)

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXICASE MAQUINAS LTDA (RÉU)

CASE IH, razão social CASE IH AGRICULTURE (RÉU)

MAXICASE MAQUINAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002384-05.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 133.218,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Parte Autora: AUTOR: 

AQUILES MAFINI Parte Ré: RÉU: MAXICASE MAQUINAS LTDA, MAXICASE 

MAQUINAS LTDA, CASE IH, RAZÃO SOCIAL CASE IH AGRICULTURE 

LUCAS DO RIO VERDE, 12 de março de 2018. Intimação do advogado da 

parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. CRISTINA 

VARGAS REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 392 Nr: 25-66.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER VERGINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para Intimação do advogado da parte autora para 

dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1116 Nr: 1-69.1994.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, OLEANA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93273 Nr: 474-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Impulsiono os presentes pois apresentada manifestação no quinquídio 

epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33991 Nr: 3546-33.2009.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRM, JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão retro.

Proceda a escrivania a juntada de petições pendentes, caso houver, 

conforme sinalização do sistema Apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33991 Nr: 3546-33.2009.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRM, JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 VISTO.

Defiro pedido retro.

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de alimentos, atendendo ao teor da Súmula 383 do 

STJ que define como competente o foro do domicílio do detentor da guarda 

do menor, bem como ao determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o 

processo em comento deverá ser remetido à Comarca de Sorisso/MT.

Em razão disso, DECLINO da competência, devendo os autos serem 

remetidos para a Comarca de Sorriso/MT.

Com o trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria Judicial à 

remessa dos autos, com as baixas e anotações legais.

P.R.I.C, dando-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 016/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

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

FORMA DA LEI, ETC...

R E S O L V E:

 Art. 1ª - EXONERAR a servidora ANA CAROLINA ECCO STROEHER, do 

cargo em Assessor de Gabinete I – PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz de 

Direito da 3ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato Grosso, com 

efeitos a partir do dia 12 de março de 2018.

 Art. 2ª - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Água Boa, 12 de março de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000076-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE MARIA MACIEL NORBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000076-68.2017.8.11.0021 AUTOR: NILCE MARIA 

MACIEL NORBERTO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por 

NILCE MARIA MACIEL NORBERTO em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. Recebido o cumprimento de sentença, a 

Autarquia Federal concordou com os cálculos apresentados pela parte 

autora, conforme manifestação proferida em ID 12047488. Havendo 

concordância – pelo executado – com os cálculos apresentados pela 

exequente em ID 11848623, HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais. Nos termos do artigo 100 caput da Constituição 
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Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, determino a expedição de Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso o valor do débito seja 

inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos de referência, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal 

e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de 

Julho de 2.001. Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. Intimem-se as 

partes. Água Boa, 10 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000382-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MATCIULEVICZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000382-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ 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, 12 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029071 Nr: 1125-30.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVAdP, NGA, LMdJ, IMPdC, GGA, TABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Diante do exposto, aplico ao faltoso advogado, com esteio no regramento 

normativo acima citado, multa de 10 (dez) salários mínimos de referência 

pela sua desídia na representação de seu cliente com o abandono da 

causa.Com vistas à evitar futura alegação de violação ao devido processo 

legal, permito ao referido penalizado o prazo de 05 (cinco) dias para 

manifestar-se.Informo que, apresentada a peça processual faltante 

(defesa prévia dos representados NATÁLIA GALVÃO ALVES, 

GEOLVANA GALVÃO ALVES e INGREDY MIKELLY PEREIRA DO CARMO) 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pode eventualmente ser declarada 

a insubsistência da penalidade ante o cumprimento da representação da 

parte.Findo o prazo em questão, ausente a manifestação ou no seu 

eventual não acolhimento, determino que seja cópia da decisão com a 

certidão de sua preclusão encaminhada à Procuradoria da Fazenda 

Estadual, para que seja inscrita a multa como dívida ativa do Estado. Após, 

vista dos autos à Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Defensora 

Pública GISELE CHIMATTI BERNA, para assistir os representados, 

salientando que pode eventualmente ser determinado o pagamento de 

honorários advocatícios à instituição pública de assistência 

judiciária.Segue, anexo, as informações prestadas no Habeas Corpus 

impetrado pelo primeiro representado.Intime e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029071 Nr: 1125-30.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVAdP, NGA, LMdJ, IMPdC, GGA, TABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes, para o dia 15.03.2018, às 14h00min (MT), cujo 

comparecimento deverá ser requisitado via requisição à respectiva 

autoridade superior em relação aos policiais militares e/ou civis e, 

intimação pessoal em relação aos demais.Havendo adolescentes 

internados, requisite-os para comparecimento à solenidade (artigo 184, 

parágrafo 4º do ECA), intimando os seus representantes legais. Estando 

os adolescentes em liberdade, intime-os na forma legal.Considerando as 

renúncias apresentadas às fls. 187/188, intimem-se os representantes 

legais das menores Geolvana Galvão Alves, Natália Galvão Alves e 

Ingredy Mikelly Pereira do Carmo para querendo, constituírem novo 

advogado nos autos, sob a consignação de que, nada sendo requerido no 

prazo de 03 (três) dias, fica nomeada como Defensora das menores 

supramencionadas a Douta Defensora Pública GISELE CHIMATTI BERNA 

que, na hipótese aventada, deverá ser pessoalmente intimada a 

comparecer à solenidade de audiência.Intimem-se os defensores dos 

representados e notifique o Ministério Público acerca da data 

aprazada.Intimem-se as testemunhas arroladas tanto pela acusação 

quanto pela defesa.Intimem-se as partes.Cumpra-se com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000338-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA BARBOZA VIEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO BORGES FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000338-81.2018.8.11.0021 AUTOR: VALDINEIA 

BARBOZA VIEIRA 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 
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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. Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, inc. II do CPC). Mister se faz analisar o pedido 

de alimentos provisórios. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 

11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação 

que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Isso porque, pela documentação colacionada 

na inicial, verifica-se que o requerido realmente é pai registral dos 

menores. Ademais, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos 

– alternativos - para a concessão da tutela de urgência encontra-se 

presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou 

periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

presente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da tutela de 

urgência e que, eventual não concessão de referida providência, possa 

causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova de urgência, no 

caso presente, deriva diretamente do objeto da demanda, qual seja uma 

prestação alimentar. Isso porque o artigo n.º 1.694 da lei n.º 10.406, de 10 
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de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) expressamente dispõe que: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 

sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2o Os 

alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a 

situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Neste 

mesmo diapasão, prevê o artigo 1.703 do regramento citado que: Art. 

1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente 

contribuirão na proporção de seus recursos. É certo que o legislador, ao 

referir-se no artigo em apreço, aos cônjuges separados judicialmente, na 

verdade falou menos do que deveria, haja vista que por uma interpretação 

de tal dispositivo de forma consentânea com o atual regramento jurídico 

constitucional pátrio é de se considerar que a lei deveria – como aqui 

iremos interpretar – referir-se a todo e qualquer casal que, tendo prole 

comum, não encontra-se mais vinculado por qualquer liame afetivo ou 

registral. Complementando a normativa genérica, a lei n.º 8.069, de 13 de 

Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê 

expressamente que: Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse 

destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 

Verifica-se dos dispositivos normativos citados que a obrigação da 

prestação de alimentos dos pais aos filhos menores, malgrado detenham 

esteio legal expresso, é uma obrigação de cunho natural. Interpretando as 

regras em questão, é forçoso reconhecer que, por uma filtragem 

constitucional, o dever de alimentos é próprio da condição de parente, 

especificamente no que tange à paternidade, conforme se depreende do 

artigo 229 da Constituição Federal, que aduz que: Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Diante de tais elucubrações, é de se concluir que a mera condição de pai 

já obriga o requerente à prestação de assistência material ao filho, razão 

pela qual a obrigação alimentar no caso presente resta-se patente, ante a 

já produzida prova do vínculo registral do réu com a parte autora. Insta 

agora analisar, para fins de aplicação do parágrafo 1º do artigo 1.694 do 

diploma substantivo civil, quais são as necessidades do reclamante e as 

possibilidades prestativas do requerido. Conforme se subsume dos autos, 

não há muitos elementos para auferir tais situações, razão pela qual cabe 

a este magistrado sentenciante, ante a necessidade da emissão de um 

provimento provisório, jugar a causa balizada nos termos do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 4.657 de 04 de Setembro de 1.942 (Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro), que especifica que: Art. 5o Na aplicação da 

lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 

bem comum. Assim, o que se pode considerar como necessário ao 

sustento da menor é uma proporção do salário mínimo de referência, 

partindo-se da premissa que a jurisprudência nacional solidificou 

entendimento que o mínimo em questão refere-se à 30 % (trinta por cento) 

do referido parâmetro. No mais, é válido citar que em favor da autora 

existe uma presunção de necessidade, dada a menoridade, necessidade 

esta que não foi elidida por prova em contrário. O valor citado é também, 

de forma mínima, o que pode considerar-se como sendo o cabível ante os 

alegados recursos do alimentante. Ressalte-se que a pensão alimentícia 

fixada com base no salário mínimo de referência não somente dá fiel 

cumprimento ao disposto no artigo 1.710 do Código Civil (“As prestações 

alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice 

oficial regularmente estabelecido “) quanto também, conforme já muito bem 

sedimentado na jurisprudência nacional, facilita a atualização prestacional 

por mero cálculo aritmético, tendo como parâmetro um valor oficial de 

extreme fácil perquirição. Isto posto, concedo a tutela provisória postulada 

para determinar ao requerido que pague aos filhos menores, à título de 

alimentos, o valor mensal referente à 50% do salário mínimo de referência. 

No mais, 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 11.04.2018, às 

17h00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as 

partes deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se 

preferir, representante com poderes específicos outorgados mediante 

procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato 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). 

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se. Água Boa, 9 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000377-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELVANI DOS REIS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000377-78.2018.8.11.0021 AUTOR: MARIA 

DELVANI DOS REIS OLIVEIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, 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 a 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. 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 não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 
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diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. 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, 12 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000380-33.2018.8.11.0021 AUTOR: VALMIR JOSE 

DA SILVA 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. 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 não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 
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Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. 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, 12 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANI DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000381-18.2018.8.11.0021 AUTOR: VANI DO 

NASCIMENTO SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, 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 a 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. 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 
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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 não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. 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, 12 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GERONIMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000641-32.2017.8.11.0021 AUTOR: MARIA LUCIA 

GERONIMO DA SILVA Trata-se de ação previdenciária proposta por 

MARIA LÚCIA GERONIMO DA SILVA em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 

494, inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a decisão – que 

no presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com 

a inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – 

somente pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões 

materiais ou erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. 

Vê-se que os embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de 

seu possível efeito infringente, modificar a decisão. No entanto, o mesmo 

regramento de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 

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. Verifica-se, portanto, 

que as únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos 

de declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. O embargante aduziu que 

encontra-se sob o pálio da assistência judiciária gratuita deferida por este 

juízo no id: 8083225 e pugnou pela suspensão da exigibilidade do 

pagamento das custas e despesas processuais. In casu, consoante se 

infere da decisão interlocutória vergastada, de fato a parte autora fora 

condenada ao pagamento de custas e despesas processuais. 

Observa-se, que o autor é detentor da gratuidade da justiça e ao final do 

processo foi condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, no entanto, é importante consignar que nada impede a 

condenação das partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais ao final do processo, mesmo sendo ela detentora da justiça 

gratuita. O seguinte aresto merece colação, “in verbis”: APELAÇÃO CÍVEL 

E ADESIVO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE PARTE DE VALOR 

DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO CASAL - RESTITUIÇÃO À 

ESPOSA DO MONTANTE CORRESPONDENTE À SUA MEAÇÃO - 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS 

PROCESSUAIS - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

POSSIBILIDADE - APELO PROVIDO E ADESIVO IMPROVIDO. Tratando-se 

de valores depositados em conta poupança, a penhora não pode 

ultrapassar a meação do executado, devendo ser restituído à esposa a 

sua parte constritada. A concessão dos benefícios da gratuidade de 

justiça não impede a condenação do hipossuficiente nos ônus de 

sucumbência, mas apenas o isenta, temporariamente, do seu pagamento, 

enquanto permanecer a insuficiência econômica. (TJ-MS - AC: 10581 MS 

2005.010581-7, Relator: Des. Luiz Carlos Santini, Data de Julgamento: 

30/08/2005, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/11/2005). (Grifo 

nosso) Entretanto, pela análise acurada dos embargos de declaração, 

vê-se que na verdade a parte não requer a reforma da sentença em razão 

da existência de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos 

embargos, mas tão somente por sua irresignação com o teor e resultado 

do julgado. Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode 

ser verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o 

recurso cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão 

jurisdicional a competência funcional para avaliar se realmente houve error 

in procedendo ou error in judicando. Eventual entendimento fático ou 

jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser 

revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior. Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento. 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 cumpra-se. Água Boa, 28 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000498-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO MARTINI FERNANDES (AUTOR)

IVAN MARTINI FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDIO FALCAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000498-43.2017.8.11.0021 AUTOR: IVAN MARTINI 

FERNANDES, ENIO MARTINI FERNANDES Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada 

com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse e 

ressarcimento de danos materiais ajuizada por ENIO MARTINI FERNANDES 

e IVAN MARTINI FERNANDES em desfavor de ANTÔNIO CLAÚDIO 

FALCÃO. Segundo relatos da inicial, os autores são possuidores e 

proprietários da área urbana do loteamento denominado Setor Norte, 

situado nesta cidade, registrado na matrícula n. 6.732. Afirmam que no dia 

08 de outubro de 2013 as partes celebraram instrumento particular de 

promessa de compra e venda, pelo qual o requerido adquiriu uma parte do 

aludido imóvel urbano com área de quatrocentos e cinquenta metros 

quadrados. Asseveram que pela alienação do imóvel ficou acordado o 

valor de R$ 49.053,76 (quarenta e nove mil cinquenta e três reais e 

setenta e seis centavos) a ser adimplido da seguinte forma, R$ 7.000 

(sete mil reais) no ato da assinatura do instrumento representado pelo 

cheque n. 000850027 e 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 

876,12 (oitocentos e setenta e seis reais e doze centavos) com 

vencimento da primeira parcela no dia 27/11/2013 e as demais 

subsequentes. Informam que o requerido adimpliu somente a importância 

de R$ 12.256,72 (doze mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e 

dois centavos). Aduzem que a décima cláusula, alínea “a” do instrumento 

particular de promessa de compra e venda estipulou multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor total da alienação, perfazendo o montante de R$ 

9.810,75 (nove mil oitocentos e dez reais e setenta e cinco centavos), 

além das despesas com impostos, taxas e comissão de intermediação 

pelo corretor de imóveis. Requerem que seja deferida a tutela antecipada 

para que seja o autor reintegrado na posse, bem como o feito julgado 

procedente a fim de declarar a rescisão do contrato particular de 

compromisso de compra e venda, além de tornar definitivo a reintegração 

de posse aos requerentes. Por fim, requerem o pagamento dos danos 

materiais elencados. Decisão inicial proferida em ID 8294026 indeferindo a 

tutela de urgência vindicada, e designando audiência de conciliação. 

Devidamente citada a requerida apresentou contestação, alegando no 

mérito a improcedência de todos os pedidos, haja vista que o contrato 

apresentado pelos autores não fazia menção a juros e correção 

monetária, bem como que o valor da multa de 20% é exorbitante. Alega 

ainda, que o requerido não foi constituído em mora através de notificação 

extrajudicial. Instada a especificar provas a parte autora afirma que as 

provas encontram-se todas nos autos, ratificando-se os pedidos da peça 

inicial. A requerida por sua vez, permaneceu inerte, deixando transcorrer 

in albis o prazo de manifestação. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário à análise e decisão. Fundamentação Estando o processo 

maduro e sendo possível averiguar que a questão discutida é meramente 

de fato e de direito, que não demandam dilação probatória em audiência de 

instrução e julgamento, caso é de julgamento antecipado da lide, nos 

termos do que preleciona o artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

DA RESCISÃO CONTRATUAL Em análise ao caso em tela, nota-se que a 

presente demanda refere-se a constatação da ocorrência de 

inadimplemento da obrigação, necessária e suficiente, para a rescisão do 

contrato de compra e venda efetuado entre as partes, bem como a 

reintegração na posse dos requerentes e o pagamento da multa 

contratual, mais juros moratórios e compensatórios. Os autores afirmam 

que o requerido não efetuou o pagamento integral das parcelas descritas 

no instrumento particular de compromisso de compra e venda de uma área 

de quatrocentos e cinquenta metros quadrados denominado lote 10, da 

quadra dois, localizado em frente a rua 50, fazendo divisa com o lote 17. 

Analisando a defesa apresentada, o requerido não comprovou o 

pagamento das parcelas em aberto, tornando-se incontroverso a 

inadimplência alegada, uma vez que o ônus de demonstrar o pagamento 

lhe pertencia. A parte ré apresentou alguns pagamentos de forma 

esparsa, conforme nota-se dos documentos colacionados nos ID 

10061810, 10061819, 10061828, 10061844, 10061851 e 10061858. Desta 

forma, restando demonstrado nos autos apenas o pagamento de 6 (seis) 

parcelas, sendo que o montante total abrange 48 (quarenta e oito) 

parcelas, configura-se totalmente cabível o pleito dos autores no que diz 

respeito a rescisão contratual, retornando as partes ao status quo ante. 

Neste mesmo sentindo colhe-se entendimentos jurisprudenciais do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Tribunal do 

Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RETORNO DA PARTES AO STATUS QUO 

ANTE - SENTENÇA MANTIDA. Declarada a resolução do contrato de 

compra e venda do imóvel, pelo inadimplemento contratual do promitente 

comprador, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, o que 

possibilita a reintegração de posse ao promitente vendedor. Apelo 

improvido. (TJMG- Apelação Cível 1.0704.13.010719-3/001, Relator(a): 

Des.(a) Kildare Carvalho , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2017, 

publicação da súmula em 11/12/2017) (Destaque). APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. 

RESOLUÇÃO COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. Incontroverso o inadimplemento contratual do 

promitente comprador, sendo impositiva a rescisão do contrato, assim 

como a reintegração da parte autora na posse do bem. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076116607, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em 22/02/2018) (Destaque). Dando seguimento, afasto a alegação da 

parte requerida de que não foi constituída em mora, uma vez que da 

análise dos documentos iniciais verifico as cartas AR acostadas em ID 

6825620. No tocante a reintegração de posse dos autores, este pleito 

também merece acolhimento, uma vez que declarada a rescisão do 

contrato sobredito, torna-se factível a reintegração da posse dos autores. 

PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL, IPTU, COMISSÃO DE 

CORRETAGEM Como se pode verificar da análise do contrato de 

promessa de compra e venda, verifica-se a estipulação no tópico 20 da 

aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a 

qual incorrerá a parte que der causa ao não cumprimento do presente 

contrato. Além disso, os tópicos 12 e 13 estabelecem que a partir da data 

da assinatura do presente contrato todas as taxas, impostos, ônus que 

incidam sobre a totalidade do imóvel passaram a ser de responsabilidade 

do promitente comprador. Pois bem, considerando que consta verificado 

nos autos o inadimplemento do promitente comprador no tocante ao 

pagamento das parcelas ajustadas, impõe-se como anteriormente relatado 

a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante. 

Assim, tendo em vista que a cobranças das cláusulas cobradas 

elencadas acima não se mostram abusivas, uma vez que foram totalmente 

previstas entre as partes, torna-se possível a condenação da parte 

requerida ao pagamento da multa contratual, comissão de corretagem e 

dos IPTU dos anos de 2015/2016. Desta forma, considerando que o débito 

referente a essas taxas encontra-se no montante de R$ 22.226,59 (vinte 

e dois mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) e 

que foi realizado o pagamento pela parte requerida no montante de R$ 

12.256,72 (doze mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois 

centavos), subtraindo os montantes, nota-se que resta como devido para 

a parte autora o recebimento do montante de R$ 9.969,87 (nove mil 

novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos). 

Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos articulados na inicial, para o fim de: a) declarar rescindido o 

instrumento particular de promessa de compra e venda efetuado entre as 

partes; b) determinar a reintegração de posse em favor dos autores; c) 

condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 9.969,87 (nove mil 

novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), 

correspondente ao valor da multa contratual, comissão de corretagem e 

iptu, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros 

moratórios em 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do 

inadimplemento. Desta forma, Julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. A título de 

sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas 

pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000379-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GUERHARTH OAB - SP316954 (ADVOGADO)

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA OAB - SP199104 (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR OAB - SP124436 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. G. L. -. E. R. J. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 014/2016 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, comprovando o recolhimento com a juntada do 

comprovante do depósito nos autos.
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(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, comprovando o recolhimento com a juntada do 

comprovante do depósito nos autos.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105423 Nr: 5419-33.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Vilela de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Avila Nunes 

Guimaraes - OAB:25714/DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

o CNPJ do executado sobre o qual recairá a penhora online.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116600 Nr: 6580-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Amanda Pires Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo de Oliveira Ramos - 

OAB:20299-A

 FINALIDADE: A intimação do(s) advogado(s) da(s) parte(s) requerente, 

de que foi proferido(a) despacho/decisão nos autos, às fls. 139, 

redesignando audiência de Instrução e Julgamento, devendo o(s) 

advogado(s) comparecer(em) e providenciar(em) o comparecimento de 

seu(s) cliente(s), e eventual(is) testemunha(s), desde que arrolada(s) 

tempestivamente, independentemente de intimação(ões), na referida 

audiência, que se realizará no dia 11/04/2018 às 10:30 horas(MT), na sala 

de audiência da 2ª Vara do Fórum desta Comarca de Água Boa-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103383 Nr: 4390-45.2015.811.0021

 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: Irondina Ambrozio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 1º da Lei n, 6.858/80, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente, devendo ser 

expedido alvará em favor de IRONDINA AMBROZIO DA SILVA, a fim de 

possibilitá-la a efetuar o levantamento de numerário proveniente da conta 

poupança 1007823-7, agência 2711, Banco Bradesco S/A, tendo 

demonstrada a existência de sucessão civil. Sem incidência de custas e 

despesas processuais, tendo em vista que a parte é beneficiária da 

gratuidade de justiça (fl. 19). Desta feita, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil.Tratando-se de demanda de jurisdição voluntária, 

inexistindo sucumbência, inaplicável a condenação em honorários 

sucumbenciais. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.Água 

Boa/MT, 09 de março de 2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98399 Nr: 1306-36.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Mendes Monteiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária que visa à obtenção de benefício 

previdenciário ajuizada por MARCELINA MENDES MONTEIRO em face do 
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos.

 Após a prática de alguns atos processuais, a autora manifestou nos 

autos pela desistência da demanda (fl. 99).

Ulteriormente, este Juízo determinação a intimação do réu acerca do 

pedido de desistência (fl. 101), porém, este permaneceu inerte (fl. 102).

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que o requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O réu, apesar de intimado, não manifestou concordância, porém, este 

Juízo consignou que o seu silencio importaria em aceitação (fl. 101).

 Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19649 Nr: 2789-82.2007.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusirene Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:OAB/MT 9.741, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456, Vitor Amadeu Artioli - OAB:17.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da sentença proferida 

às fls. 203/205-v, sob o argumento da existência de contradição.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não provimento do recurso 

de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer contradição na sentença atacada, 

que deve ser compreendida internamente entre a fundamentação exarada 

e o comando lançado.

 Na verdade, pretende a embargante, com a interposição do recurso, 

rediscutir a lide, a fim de alterar a data fixada para início do benefício, 

consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta 

inviável no instrumento utilizado.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

 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)

 Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

 3. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo conhece, 

contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, pelos próprios 

fundamentos lançados.

 Com o trânsito em julgado, cumpra-se integralmente a decisão exarada às 

fls. 203/205-v.

 Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31749 Nr: 749-25.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmita Morais da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Posto isto, intime-se o advogado Dr. Cleber Robson da Silva, OAB/GO 

21.337, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos 

poderes conferidos e requerer o que entender por direito.4. 

Desentranhem-se todas as peças apresentadas pela advogada Ydiara 

Gonçalves das Neves, inscrita na OAB/MT 19.021-A, excluindo, ainda, do 

cadastro para intimações.5. Após, tornem os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.Cumpra-se.Água Boa/MT, 09 de março de 

2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109676 Nr: 2277-84.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Irene Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.Água Boa/MT, 09 de março de 2018.ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 123126 Nr: 4124-87.2017.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Luzia Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Aparecida Pereira Gomes, Euzebio 

Pereira Gomes, Luzio Pereira Gomes, Lindolfo Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 230 da Constituição Federal 

de 1988 e art. 45, incisos I e II da Lei n. 10.741/2003, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE as medidas protetivas em favor da idosa Luzia Gomes 

Ferreira.Em relação às medidas protetivas, este Juízo DETERMINA que a 

idosa permaneça sob os cuidados de seu filho, Euzébio Sobrinho Pereira 

Gomes, como que a Assistência Social deste Município de Água Boa/MT 

promova o acompanhamento regular da idosa garantindo a ela orientação 

e apoio quanto aos seus direitos sociais e individuais. Em tempo, com 

fundamento no art. 755, §1º do CPC, com o fito de espelhar a realidade, 

bem como garantia a proteção integral da idosa no que tange aos direitos 

materiais dispostos no art. 3º, da Lei n. 10.741/2003, CONCEDO a curatela 
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definitiva da Sra. Luzia Gomes Ferreira ao Sr. Euzébio Sobrinho Pereira 

Gomes. Tendo havido a análise do objeto litigioso da pretensão, este Juízo 

JULGA EXTINTO o processo com a resolução no mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

cautelas de estilo.Água Boa/MT, 09 de março de 2018.ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029282 Nr: 1278-63.2018.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Guerra de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Ellen Rodrigues Guerra de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Marusia Sady Ribeiro - 

OAB:OAB/PE 10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Apesar do requerimento de modificação de guarda, POSTERGO a 

análise do pedido liminar após estudo psicossocial.

2 – CITE-SE e INTIME-SE o requerido para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência 

de conciliação, advertindo-a que não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular, 

conforme dispõem os artigos 285 e 319 ambos do Código de Processo 

Civil.

3 – PROCEDA-SE ao estudo psicossocial junto a requerida e seu filho bem 

como suas famílias, residências e meios de convívio, devendo-se elaborar 

laudo minucioso no prazo de 30 (trinta) dias após intimação.

4 – DESIGNA-SE o dia 10/05/2018 às 15h00min (MT) para realização de 

audiência de conciliação.

5 – Dê-se VISTA ao Ministério Público.

6 – Processe-se em segredo de justiça, por força do disposto no art. 155, 

II, do Código de Processo Civil.

7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103771 Nr: 4635-56.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA MAYARA DA SILVA CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Daniel França Silva - OAB:24.214/DF, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – verbas sucumbenciais (honorários 

advocatícios), 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 .

2. 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.

3. Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4. CONSIGNE-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).

5. Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028132 Nr: 536-38.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erildo Olimpio Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezio Pedro Fulan - 

OAB:26.966/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de penhora, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando o comprovante original do depósito, 

através de petição, juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028114 Nr: 522-54.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de citação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando o comprovante original do depósito, 

através de petição, juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110371 Nr: 2643-26.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C DOS SANTOS - ME, Claudio Carneiro dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação por edital requerido à fl. 28.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando as formalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

3. Na sequência, intime-se a parte exequente para requerer as 

providências que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 09 de abril de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1026183 Nr: 7009-74.2017.811.0021

 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: Marcio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arysta Lifescience do Brasil Industria Quimica 
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e Agropecuaria Ltda, Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda, Ana 

Marli Basso, Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcy Santos de Melo - 

OAB:OAB/GO 28.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Humberto Luchesi - 

OAB:10365-A, Guilherme Fernandes Gardelin - OAB:132650/SP

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de terceiros ajuizados por MARCIO DE SOUZA em 

face de ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 

AGROPECUÁRIA LTDA., SEMEAR COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS 

LTDA. ANA MARLI BASSO E NAEVIO FIORAVANTE BASSO, todos 

qualificados nos autos.

 Ao analisar o recebimento da petição inicial, este Juízo determinou que o 

embargante adequasse o valor da causa e promovesse o recolhimento 

das custas e despesas processuais com base no proveio econômico, 

consistente no valor mercadológico dos veículos penhorados com base na 

Tabela FIPE (fl. 25).

 O embargante foi intimado da decisão (fl. 26), porém, não manifestou nos 

autos no sentido de adequar o valor da causa e as custas processuais.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque a parte autora não adequou o valor da causa, como também não 

efetuou o pagamento das custas e despesas processuais após ser 

devidamente intimado para tal desiderato (fl. 25), tratando-se de hipótese 

da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo (art. 485, IV do CPC).

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE.

Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98411 Nr: 1313-28.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Agostinho Didonet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyran Vieira Guimarães, Rodrigo Oliveira 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 DESPACHO

1 – Diante da manifestação às fls. 72/106, INTIME-SE o embargante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito.

 2 – Considerando a entrega do laudo pericial, EXPEÇA-SE alvará 

referente aos honorários em nome do perito.

 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85297 Nr: 4129-85.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adormevil Mariano da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Autos nº 4129-85.2012.811.0021 - Código 85297

Vistos.

1. Intime-se a Autarquia ré, na pessoa de seu representante judicial, 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução, ex vi do artigo 535 do NCPC.

2. Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e expeça-se precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3. Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 06 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31884 Nr: 884-37.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Velci Luis Raffaelli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

 1. Analisando detidamente o feito, denota-se que o executado não juntou 

aos autos os documentos solicitados pelo perito judicial às fls. 394/395, 

embora tenha solicitado dilação de prazo (fl. 416).

 Levando-se em conta que a documentação solicitada pelo expert, por seu 

conteúdo, é comum às partes, é ilegítima a recusa do executado em 

apresenta-lo, nos termos do art. 399, inciso III do Código de Processo Civil.

 Dessa forma, diante do fato de que o executado deu causa à 

impossibilidade de realização do exame pericial contábil, este Juízo reputa 

preclusa a realização da perícia.

2. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos acostados pelo exequente às 

fls. 322/353 em que afirma a existência de dívida no valor de R$ 

801.163,00 (oitocentos e um mil e cento e sessenta e três reais).

 3. Preclusas as vias impugnativas, PROCEDA-SE o levantamento do 

numerário em favor do exequente, observando-se com acuidade os 

poderes especiais do causídico para receber e dar quitação em caso de 

recebimento em seu nome.

 4. Com fundamento na Súmula 517 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, DETERMINO a incidência de honorários advocatícios no importe de 

10% sobre o valor atualizado da obrigação.

 5. Após a preclusão desta decisão, DETERMINO a intimação do exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias colacione aos autos a atualização da 

dívida, observando-se os mesmos critérios dos cálculos apresentados 

anteriormente.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15366 Nr: 2307-71.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdBIQeAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdCeIL, NFB, AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 DESPACHO

1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

o que entender de direito visando ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do processo por reputar a sua inércia na tutela executiva.

 2 – CUMPRA-SE.
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 Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83947 Nr: 2786-54.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Aparecido Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT, 

Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência do depósito noticiado 

às fls. 191/192.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 193).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

193).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001775-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Tratam-se os presentes autos de ação, dentre 

uma quase centena, proposta na comarca de Água Boa pelo mesmo 

causídico – Ronan Botelho – onde postula a parte pela declaração de 

inexistência de um débito inscrito em serviço de proteção ao crédito, 

requerendo, em tutela provisória, a retirada de referida inscrição. 

Inicialmente, há de se salientar que causa estranheza que o referido 

causídico, que sequer atua nesta comarca, tenha ajuizado quase que 

concomitantemente dezenas de ações com o mesmo objeto, cujas 

petições iniciais são, em seus fundamentos, cópias ipsis literis uma da 

outra. Chama a atenção também que na grande maioria das ações, sequer 

fora juntado um comprovante de endereço em nome do requerente, tendo 

a parte limitado-se a juntar um comprovante de endereço em nome de 

terceiro, com uma declaração firmada de próprio punho aduzindo que 

reside no endereço referido. Além do mais, a parte limitou-se também a 

comprovar a alegada inscrição indevida com o mero extrato do serviço de 

proteção ao crédito denominado “Boa Vista” que, como é cediço, é uma 

empresa ainda incipiente e que não abarca todas as restrições constantes 

no cadastro consumerista das pessoas. Por fim, resta ainda consignar 

que fora também juntado aos autos uma segunda declaração, também com 

firma simples, aduzindo o requerente que não contratara o serviço objeto 

da inscrição em razão do suposto inadimplemento, malgrado muitas das 

inscrições alegadamente indevidas datem de anos atrás. Diante de todo o 

exposto, há de se reconhecer, de forma evidentemente preliminar, que as 

intercorrências narradas são, no mínimo, um indício de fraude processual 

e de cometimento da infração ético disciplinar de captação ilegal de 

clientes (artigo 34, inciso IV da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e 

da Ordem dos Advogados do Brasil). Assim, diante de todas as referidas 

constatações e como forma de evitar fraudes processuais ou, no mínimo, 

responsabilizar os eventuais faltosos em caso de infrações 

jurídico/ético/processuais, determino que seja o autor intimado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com os seguintes documentos: 

1. Comprovante de endereço em seu próprio nome ou declaração de 

endereço com firma reconhecida em cartório; 2. Extrato do sistema 

SPC/SERASA acerca das inscrições consumeristas negativas em nome 

do autor; 3. Declaração de não reconhecimento do débito, conforme a que 

já consta na inicial, com o devido reconhecimento de firma em cartório. 

Emendada a inicial ou certificada a ausência de manifestação, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

11 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-10.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITANGELA RAMILHA MENDES (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:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010115-10.2014.8.11.0021 REQUERENTE: 

RITANGELA RAMILHA MENDES Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO JUNIOR LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000990-35.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FABIO 

JUNIOR LOPES DE ALMEIDA Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho 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 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000581-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

DOS SANTOS Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte 

autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 
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procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DAMAREN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (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: 13:30 , 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: 1000363-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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: 20/04/2018 Hora: 18:30 , 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: 1000383-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS 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: 22/06/2018 Hora: 14:30 , 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: 1000384-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS 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: 22/06/2018 Hora: 14:45 , 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: 1000385-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 27/04/2018 Hora: 13:00 , 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: 1000386-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 27/04/2018 Hora: 13:15 , 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: 1001775-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001775-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

DOS SANTOS FERNANDES Tratam-se os presentes autos de ação, dentre 

uma quase centena, proposta na comarca de Água Boa pelo mesmo 

causídico – Ronan Botelho – onde postula a parte pela declaração de 

inexistência de um débito inscrito em serviço de proteção ao crédito, 

requerendo, em tutela provisória, a retirada de referida inscrição. 

Inicialmente, há de se salientar que causa estranheza que o referido 

causídico, que sequer atua nesta comarca, tenha ajuizado quase que 

concomitantemente dezenas de ações com o mesmo objeto, cujas 

petições iniciais são, em seus fundamentos, cópias ipsis literis uma da 

outra. Chama a atenção também que na grande maioria das ações, sequer 

fora juntado um comprovante de endereço em nome do requerente, tendo 

a parte limitado-se a juntar um comprovante de endereço em nome de 

terceiro, com uma declaração firmada de próprio punho aduzindo que 
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reside no endereço referido. Além do mais, a parte limitou-se também a 

comprovar a alegada inscrição indevida com o mero extrato do serviço de 

proteção ao crédito denominado “Boa Vista” que, como é cediço, é uma 

empresa ainda incipiente e que não abarca todas as restrições constantes 

no cadastro consumerista das pessoas. Por fim, resta ainda consignar 

que fora também juntado aos autos uma segunda declaração, também com 

firma simples, aduzindo o requerente que não contratara o serviço objeto 

da inscrição em razão do suposto inadimplemento, malgrado muitas das 

inscrições alegadamente indevidas datem de anos atrás. Diante de todo o 

exposto, há de se reconhecer, de forma evidentemente preliminar, que as 

intercorrências narradas são, no mínimo, um indício de fraude processual 

e de cometimento da infração ético disciplinar de captação ilegal de 

clientes (artigo 34, inciso IV da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e 

da Ordem dos Advogados do Brasil). Assim, diante de todas as referidas 

constatações e como forma de evitar fraudes processuais ou, no mínimo, 

responsabilizar os eventuais faltosos em caso de infrações 

jurídico/ético/processuais, determino que seja o autor intimado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com os seguintes documentos: 

1. Comprovante de endereço em seu próprio nome ou declaração de 

endereço com firma reconhecida em cartório; 2. Extrato do sistema 

SPC/SERASA acerca das inscrições consumeristas negativas em nome 

do autor; 3. Declaração de não reconhecimento do débito, conforme a que 

já consta na inicial, com o devido reconhecimento de firma em cartório. 

Emendada a inicial ou certificada a ausência de manifestação, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

11 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000331-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO SERAFIM ADORNO CAETANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PINHEIRO DA COSTA CHAVES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000331-89.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: AURELIO 

SERAFIM ADORNO CAETANO Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 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. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 11 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000353-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FAVERO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000353-50.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: EDER 

FAVERO Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra sem o 

recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme 

expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com 

o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à 

quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal e será 

perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento (artigo 18, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue na ao 

encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual (artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, 

parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele previsto no 

artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso intencione o 

executado apresentar embargos à execução, deverá a parte fazê-lo no 

bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a efetivação de 

penhora de bens/valores, e após a consecução de audiência de 

conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para postular por típicas medidas executórias. Cumpra-se. 

Água Boa, 11 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON ROMAS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R9 Engenharia e Empreendimentos Imobiliários (REQUERIDO)

banco Santander Banespa SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000348-28.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADEILTON ROMAS REZENDE Tratam-se os presentes autos de processo 

de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 
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elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque o fato de constar no instrumento de 

protesto um endereço diferente do que supostamente é o do requerente, 

não é prova cabal de que houvera uma inscrição indevida, havendo 

necessidade de eventual dilação probatória para tal. Necessário seria, 

para a concessão da tutela incidental requerida, que este órgão julgador, 

diante das evidências já produzidas na petição inicial, convencesse-se da 

existência fundada do direito pleiteado e, no caso presente, tal 

convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. Diante de tais 

premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência de forma 

incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, como dantes 

já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de uma 

comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o juízo 

a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Cumpra-se. Água Boa, 11 de março de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IUDISLEIA GOMES MEDRADO (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001348-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

IUDISLEIA GOMES MEDRADO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IUDISLEIA GOMES MEDRADO (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001348-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

IUDISLEIA GOMES MEDRADO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 
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de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE FERREIRA DE MORAIS (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001395-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DENICE 

FERREIRA DE MORAIS Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE FERREIRA DE MORAIS (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001395-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DENICE 

FERREIRA DE MORAIS Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 
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termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE SOUZA FILHO (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001119-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

APARECIDO DE SOUZA FILHO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000472-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL INACIO CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODNEI VIEIRA LASMAR OAB - GO19114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAINE SCARANTO ULLRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000472-45.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

SANDOVAL INACIO CARNEIRO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. Isso 

porque, diferentemente do que entende a parte, não cabe ao Juizados 

Especial a efetivação de inúmeras diligências para tentativa de encontro 

do executado, sendo a Lei bastante clara no sentido extintivo da 

execução nestes casos. Eventual entendimento fático ou jurídico 

explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no 

âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior. Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento. Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de 
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Processo Civil. Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios 

na presente fase processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-31.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010025-31.2016.8.11.0021 REQUERENTE: JOANA 

D ARC PAIXAO Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados 

pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001296-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

CESAR PEREIRA DA PAIXAO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIAS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001400-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABDIAS 

FERREIRA DE SOUZA Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001297-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDRESSA MORAIS CHAVES Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001145-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARISTELA GIACOMOLLI Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 
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seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 11 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93041 Nr: 2362-41.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gomes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 113667

Visto.

Defiro requerimento ministerial de fl. 261, reitere-se com urgência e pelo 

meio mais célere os ofícios de fl. 186 e 190, tabulando prazo de 05 dias 

para a resposta, uma vez que o reeducando uma vez que já atingiu 

requisito objetivo para progressão de regime.

Cumpra-se providenciado e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 09 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113667 Nr: 4536-52.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 113667

Visto.

Defiro requerimento ministerial de fl. 261, reitere-se com urgência e pelo 

meio mais célere os ofícios de fl. 186 e 190, tabulando prazo de 05 dias 

para a resposta, uma vez que o reeducando uma vez que já atingiu 

requisito objetivo para progressão de regime.

Cumpra-se providenciado e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 09 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1026977 Nr: 7558-84.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1026977Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com derradeira apresentação de defesa prévia, estando o feito apto 

ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.2. 

Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/03/2018, às 14h30min.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.4.5. 

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 o(a) diligente 

gestor(a) judicial 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 suspensão da marcha 

procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 7. Ciência pessoal 

ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA 

PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 09 de Março de 

2018.Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028261 Nr: 616-02.2018.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Trindade dos Santos, 

Soraia Santos da Cruz, Jhonatan Miqueis Assis Souza, Marilene Carmo 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 1028261 Vistos, etc. 1. Analisando os autos, em juízo 

introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis 

para a formalização da denúncia, bem como presentes as condições 

gerais e específicas da ação penal. 2. Conforme estabelece o art. 396, 

caput, do Código de Processo Penal, não há motivos para se rejeitar 

liminarmente a denúncia, sendo assim, RECEBO a denúncia uma vez que 
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estão presentes os requisitos do art. 41 do CPP. 3. Cite-se a parte 

acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do 

Código de Processo Penal . 4. Cientifique-se a parte acusada de que caso 

não ofereça a resposta escrita, ou não constitua advogado, 

independentemente de nova conclusão, será nomeado em seu favor o(a) 

d. Defensor(a) Público(a) desta comarca para patrocinar a sua defesa em 

juízo, cabendo, à Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o 

faça em seu nome. 5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo 

legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à 

imediata conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 

11/11/CGJ). 6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de 

antecedentes do autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas 

diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT; 7. Defiro cota ministerial. 

8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado 

no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – Ao receber a 

denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará: I – A citação do réu ou do 

querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do 

Código de Processo Pena;. II – revogado; Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 122908 Nr: 3996-67.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Félix dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 122908

Vistos e etc.

1. Considerando o requerimento de remição juntado às fls. 111 e fl. 121, 

ELABORE-SE NOVO CÁLCULO de pena, descontando-se os dias remidos 

constantes das planilhas juntadas, cuja REMIÇÃO ora se declara, bem 

como as HOMOLOGO.

2. Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.

 3. Nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos cálculos 

ao reeducando.

4. Cumpridas as determinações acima, AGUARDE-SE o cumprimento da 

pena em cartório.

 5. Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 08 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85259 Nr: 4092-58.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº. 85259

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: LEANDRO GONÇALVES DA SILVA

 SENTENÇA

O Ministério Público denunciou Leandro Gonçalves da Silva, devidamente 

qualificado, como incurso nas penas dos delitos tipificados nos art. 121, 

caput, do CP.

Sobreveio, entretanto, a morte do acusado, como bem demonstra a 

certidão de óbito de fls. 188.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna pela extinção da 

punibilidade.

É a síntese.

 Fundamento e decido.

Em decorrência do princípio mors ominia solvit (a morte tudo se apaga) e 

não sendo possível a execução de pena contra o morto ou os seus 

descendentes, deve ser declarada a extinção da punibilidade, uma vez 

comprovada a morte, com a certidão de óbito de fl. 188.

Preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, a saber, in verbis:

“Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão 

de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a 

punibilidade”.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, 

julgo extinta a punibilidade de Leandro Gonçalves da Silva, devidamente 

qualificado, relativamente à denúncia de fls. 06/07.

Por tratar-se de meio material utilizado para a prática delitiva determino a 

destruição de uma faca de cabo branco apreendida à fl. 43.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

P.R.I.Cumpra-se.

 Água Boa/MT, 08 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101443 Nr: 3058-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilian Cardoso Machado - 

OAB:27878/GO

 INTIMAR ADVOGADO(A,S) DO(S) RÉU(S) ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE GOIÂNIA-GO PARA 

INTERROGATÓRIO, PARA ACOMPANHAR(EM) O ANDAMENTO DA(S) 

MISSIVA(S) INDEPENDENTE DE NOVA(S) INTIMAÇÃO(ÕES) DESTE JUÍZO, 

BEM COMO CIENTIFICÁ-LO DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA DESIGNADA 

PARA O DIA 22 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14:30 HORAS (MT), QUE SE 

REALIZARÁ NESTA COMARCA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92490 Nr: 1960-57.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ewerton Luiz Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CRIME N.º 1960-57.2014.811.0021 (Código: 92490)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: EWERTON LUIZ COSTA SANTOS

 SENTENÇA

Conforme se extrai do termo de audiência de fls. 71 o réu Ewerton Luiz 

Costa Santos foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, 

nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95.

O Ministério Público foi ouvido, tendo exarado parecer pela extinção da 

punibilidade (fls. 67).

É a síntese.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o réu cumpriu regularmente a 

condição do comparecimento mensal em juízo, conforme fichas de 

frequência juntadas pelo período de 02 anos.

Assim, como bem anotou o Parquet, cumpridas as condições fixadas e 

decorrido o período de prova sem que tenha havido revogação do 

benefício, deve ser extinta a punibilidade dos réus.

Posto isso, nos termos do artigo 89, §5º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Ewerton Luiz Costa Santos.

 Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

comunicações de estilo.

P.R.I.C.

 Água Boa/MT, 09 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029232 Nr: 1246-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Gomes Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1029232

Vistos.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

Campinápolis/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do 

CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 02 

de Agosto de 2018, com início às 16h30min, para tanto, intimem-se as 

partes e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 09 de Março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1024476 Nr: 5904-62.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Vilches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1024476

Vistos.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

Canarana/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do 

CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 02 

de Agosto de 2018, com início às 14h00min, para tanto, intimem-se as 

partes e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 09 de Março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103356 Nr: 4370-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 103356

Vistos.

 Designo audiência de continuação para o dia 18/04/2018, às 15h00min 

(horário de Cuiabá/MT), para interrogatório do acusado Matheus Silva 

Moura.

Intimem-se.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Água Boa/MT, 09 de Março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029095 Nr: 1144-36.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Revair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1029095

Vistos.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

Nova Xavantina/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. 

do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 08 

de Agosto de 2018, com início às 14h00min, para tanto, intimem-se as 

partes e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 09 de Março de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66350 Nr: 2484-23.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Compulsando os autos, verifico que o advogado da parte requerida não 
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foi devidamente intimado para esta oralidade, assim sendo, REDESIGNO a 

presente para 20/04/2018 às 14h00 (Horário de MT).

2) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91639 Nr: 628-19.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA promove Ação 

de Busca e Apreensão em desfavor do BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação (ref. 10), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desistente ao pagamento de custas e despesas 

processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.

6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 9 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68811 Nr: 187-09.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Autos n. 187-09.2016.811.0020 (cód. 68811).Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com apresentação de resposta à acusação (ref.: 19), 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 11/04/2018, às 13h30min.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.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-88.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADAHYR FABRINI VICTORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON TEIXEIRA OAB - SP342051 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000049-88.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ADAHYR FABRINI VICTORINO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifico a carta precatória foi expedida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Jabaquara/SP, objetivando a citação do requerido que figura 

no polo passivo da ação de Ação de restituição de Valor c/c Indenização 

por dano moral, cujo valor da causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. 

Diante do exposto, o Juizado Especial Cível não é competente para 

processar esta missiva. 3. DETERMINO a remessa desta Carta Precatória 

para ser distribuída em uma das varas cíveis desta Comarca. 4. Após, 

AQUIVEM-SE estes autos, procedendo às baixas necessárias. 5. 

INTIME-SE a parte autora desta decisão.. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010232-33.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FORMIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO PEREIRA DE SOUZA OAB - GO34157 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E M COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010232-33.2016.8.11.0020 EXEQUENTE: FORMIMOVEIS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: E M COMERCIO DE CEREAIS LTDA - 

ME Vistos. 1. O Enunciado 161, do FONAJE dispõe que “Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)” 2. Assim sendo, 

considerando que nome, qualificação e endereço das partes são 

requisitos essenciais da inicial – artigo 14, inciso I da Lei 9.099/95, entendo 

pela inaplicabilidade do §1º, do artigo 319 do CPC/2015. 3. Ante ao 

exposto, INDEFIRO o pedido para buscar de endereço da parte reclamada. 

4. Em sendo assim, CONCEDO ao reclamante o prazo de 30 (trinta) dias, 

para juntada no processo do endereço atualizado da parte reclamada, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 

485, incisos I e VI, do CPC/2015). 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000239-51.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:
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LILIAN GRACIELLY DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000239-51.2017.8.11.0020 REQUERENTE: LILIAN GRACIELLY DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte exequente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. 2. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-19.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ZAIDEN MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO)

JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT14555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010080-19.2015.8.11.0020 REQUERENTE: JOAO BATISTA ZAIDEN MAIA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de 

Sentença - procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), 

que depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de 

não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, 

a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-63.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010079-63.2017.8.11.0020 EXEQUENTE: MARIA DE SOUSA CARVALHO 

EXECUTADO: JOSE APARECIDO FRANCO Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

demonstrativo de cálculo atualizado. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010372-67.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALEXANDRE RIBEIRO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI OAB - MT20737/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010372-67.2016.8.11.0020 EXEQUENTE: RAFAEL ALEXANDRE RIBEIRO 

CABRAL EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos. 1. 

INDEFIRO o pedido de parcelamento do valor da condenação vez que 

inaplicável ao cumprimento de sentença, conforme §7º, do artigo 916, do 

CPC. 2. INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a quantia restante da condenação, sob pena de aplicação da 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-54.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE SOUZA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C T E-CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

ROSICLER MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO GONCALVES PEREIRA OAB - GO0023526A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDILSON BARBOSA DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010121-54.2013.8.11.0020 REQUERENTE: JAQUELINE DE SOUZA 

RANGEL REQUERIDO: C T E-CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA 

LTDA, ROSICLER MARQUES FERREIRA Vistos. 1. DESIGNO o dia 

13.04.2018, às 13h00 horas, para realização da audiência de instrução e 

Julgamento. 2. INTIMEM-SE todos, inclusive as testemunhas, se houver. 3. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-65.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000057-65.2017.8.11.0020 EXEQUENTE: LUCINEIDE CARNEIRO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante requereu a Execução 

de Sentença - procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do 

NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será realizada em 

caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 

(quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 
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do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-67.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JR SEMI JOIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA JANUARIO DE MORAIS OAB - MS0018981A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010329-67.2015.8.11.0020 REQUERENTE: HELENA MARIA ALVES 

REQUERIDO: JR SEMI JOIAS LTDA - ME Vistos. 1. Ante ao teor da certidão 

lançada na movimentação nº 12003103, RECEBO o recurso protocolado 

no evento nº 9818599, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 

9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre 

na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta 

escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A 

seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-36.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010344-36.2015.8.11.0020 REQUERENTE: ADILSON COELHO DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação nº 12003227, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

9818913, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-58.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE ROMUALDO PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010349-58.2015.8.11.0020 REQUERENTE: LORRANE ROMUALDO 

PEREIRA MACEDO REQUERIDO: CASA BAHIA Vistos. 1. Ante ao teor da 

certidão lançada na movimentação nº 12003310, RECEBO o recurso 

protocolado no evento nº 9726082, somente no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei 9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente 

pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-77.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FALCETI DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010145-77.2016.8.11.0020 REQUERENTE: RAFAEL FALCETI DE 

AZEVEDO REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação nº 12011841, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

9725538, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010260-06.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CAMPOS LINHARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIDA MARIA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010260-06.2013.8.11.0020 EXEQUENTE: GILBERTO CAMPOS LINHARES 

EXECUTADO: HELIDA MARIA DE MORAES Vistos. 1. Ante ao teor da 

certidão lançada na movimentação nº 12013208, RECEBO o recurso 

protocolado no evento nº 11192013, somente no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei 9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente 

pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-83.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEIA SOBRINHO DAVID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010261-83.2016.8.11.0020 REQUERENTE: LINDEIA SOBRINHO DAVID 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64400 Nr: 1632-96.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FORTUNATTO GREGGIO, SANTA 

ANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671/MT

 Autos n. 1632-96.2015.811.0020 (cód. 64400)

Vistos.

1. DEFIRO o pedido ministerial de ref.: 90, para que seja procedida a 

citação do denunciado Rodrigo Fortunatto Greggio.

2. Assim, EXPEÇA-SE carta precatória ao juízo da Comarca de Sinop/MT 

para a citação do denunciado.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Ata

ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS 

CANDIDATOS À PSICÓLOGOS DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (09/03/2018), 

sexta-feira, às dezesseis horas, no Fórum de Barra do Bugres, teve início 

a realização da reunião da Comissão de Avaliação da Seleção de 

Candidatos inscritos na área de Psicologia para tratar referente ao 

Recurso Administrativo interposto pelo candidato Danilo Paulo dos Reis 

Mattos e da Manifestação referente ao Recurso Administrativo da 

candidata Márcia Andréia Segabinazi Schefer, com a presença dos 

seguintes servidores: Maria Euzenete Guedes de Oliveira Taques, Anne 

Caroline Fonseca Pereira, Rosemari Rita de Vasconcelos e o Juiz de 

Direito João Filho de Almeida Portela. Quanto à análise do recurso 

administrativo interposto pelo candidato Danilo Paulo dos Reis Mattos, este 

é reconhecido e, no entanto, não provido pela Comissão. Esta se justifica 

porque no item 5.2, III do Edital nº. 01/2018 de abertura do Processo 

Seletivo diz: "certidões negativas criminais expedidas pela Justiça 

Estadual e Federal", e conforme juntado no requerimento de inscrição do 

candidato, havia somente a certidão negativa de 2º grau da Justiça 

Estadual. É entendimento dessa Comissão que de acordo com a 

Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art. 96, diz:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente: (EC n.º 31/04)

a) nas infrações penais comuns e de responsabilidade, os juízes de 

primeiro grau e os membros do Ministério Público, da Procuradoria-Geral 

do Estado, da Defensoria Pública, o Comandante-Geral da Polícia Militar e 

do Diretor-Geral da Polícia Civil, ressalvado a competência da Justiça 

Eleitoral; (EC n.º 31/04)

b) as ações rescisórias de seus acórdãos e as revisões criminais nos 

processos de sua competência;

c) o habeas-corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade 

diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver 

perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer 

do pedido;

d) as representações sobre inconstitucionalidade de leis ou ato normativo 

estaduais ou municipais;

e) os conflitos de competência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal ou 

entre seus respectivos membros, os conflitos de atribuições entre 

autoridades judiciárias e administrativas, quando forem neles interessadas 

o Governador, os Magistrados, os Secretários de Estado, o 

Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador 

da Defensoria

Pública;

f) os conflitos de competência entre os Juízes de Direito e os Conselhos 

de Justiça Militar;

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor 

Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da 

Polícia Civil; (EC n.º 31/04)

h) o habeas-data e o mandado de injunção nos casos de sua jurisdição;

i) a execução de sentença proferida nas causas de competência 

originária, facultada a delegação de atos do processo a juiz de primeiro 

grau;

j) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento;

l) a execução de suas decisões;

m) a representação, objetivando a intervenção em Municípios na forma 

prevista na Constituição Federal e nesta Constituição;

n) a restauração de autos extraviados ou destruídos e outros incidentes 

que ocorrerem em processo de sua competência originária;

o) as revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido;

p) o impedimento e a suspensão, não reconhecidos, de Desembargador e 

do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguídos.

 Haja vista, o candidato não enquadrar-se em situação de foro privilegiado, 

não há porque a emissão da certidão de 2º grau da Justiça Estadual, 

sendo que a certidão correta, nesse caso, é a de 1º grau. Sabendo da 

diferença por prerrogativa de função e que a certidão de 2º grau diz 

respeito aos processos que são originariamente de competência do 

Tribunal, aqueles julgados em grau de recurso e por deliberação 

administrativa, conforme art. 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso 

e não sendo nenhuma dessas situações a do candidato, não há motivos 

para aceitar ou acatar tal certidão embasando-se pela fungibilidade, por 

terem finalidades diversas.

 Foi alegado falta de clareza com relação ao grau da certidão a ser 

emitida, no entanto, como explicitado, o termo genérico utilizado serve para 

que o candidato verifique qual situação se encontra e emita pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou na Central de 

Distribuição do Fórum a certidão correta de acordo com suas 

peculiaridades. Foi referido no Recurso Administrativo que: "nos critérios 

de avaliação não consta que a apresentação de certidão ou qualquer 

outro documento equivocado, vencido ou trocado pelo candidato seja de 

caráter eliminatório", no entanto, no edital é explícito no item 3.1 o período 

de inscrição "29/01/2018 a 06/02/2018" e a documentação exigida no item 

5. O não atendimento a esses critérios invalida a inscrição, pois o 

acolhimento tempestivo das documentações exigidas eram critérios 

básicos para a validade dessa, sendo a próxima etapa a contagem da 

pontuação obtida pelo candidato.

 É certo que o candidato já realizou trabalho nessa Comarca, conforme 

certidão que anexou no requerimento da inscrição, mas essa não pode 

ser considerada, pois sua inscrição foi indeferida por falta de documentos 

básicos, o que comprometeu a contagem de pontos, pois essa só foi 

realizada para os candidatos cuja apresentação da documentação exigida 

estava completa.

 Não é plausível que a Comissão aceite a inscrição de um candidato com 

documentação pendente, haja vista, que os demais candidatos que 

obtiveram suas inscrições deferidas e a contagem de ponto realizada, 

apresentaram tempestivamente as documentações pleiteadas pelo edital 

de abertura.

 Foi exposto no recurso administrativo que houve "falha atribuída ao 

certame" no que diz respeito à conferência de documentos. No edital de 

forma clara diz no item 5.1 que o requerimento da inscrição deveria ser 

protocolado na Central de Distribuição do Fórum de Barra do Bugres e 

deveria estar instruída com os documentos necessários para inscrição, 

em momento algum o edital citou que haveria uma conferência prévia da 

documentação básica da inscrição, por esse motivo a ausência de algum 

desses classificaria o candidato como "não habilitado" por não 

atendimento aos critérios básicos de inscrição do processo seletivo, 
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sendo essa da documentação exigida conforme item 5 do edital.

 É reconhecido majoritariamente que o edital "é a lei que rege o 

concurso/certame", nesse sentido, cuida-se do princípio da vinculação ao 

edital que nada mais é do que a faceta dos princípios da moralidade e 

legalidade. Assim, o edital é ato normativo editado pela administração para 

disciplinar o processamento do concurso público/certame/seleção. Sendo 

ato normativo editado no exercício de competência legalmente atribuída, o 

edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, 

administração e candidatos, as questões nele não explicitadas, cabe a 

análise da Comissão, atendidos os critérios da legalidade, principalmente.

 Quanto à análise da citada súmula 266 STJ, esta não se aplica, pois no 

processo de seleção em pauta, era exigência básica de inscrição do 

seletivo a documentação, conforme o edital, sendo que esta seleção é de 

avaliação de títulos, e estes deveriam estar completos para ser aceita a 

inscrição do candidato e posteriormente a contagem da pontuação obtida.

 Em analogia ao Código de Processo Civil, concluímos que a juntada de 

novos documentos aos autos só deve ocorrer após novos fatos, como 

exemplo, um novo prazo recursal ou uma abertura de prazo para juntada 

de documento, o que não ocorreu no caso em pauta, por isso a juntada 

intempestiva da certidão de 1º Grau vai indeferida:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5º.

 Perante todo o exposto, em atendimento que todos são iguais perante a 

lei, e que o Poder Público não pode tratar de forma diferenciada os 

candidatos, cujo prazo foi o mesmo para todos de inscrição e a 

informação foi publicada via DJE, de forma clara, com os procedimentos e 

regras estabelecidas, o recurso vai indeferido. Nada mais havendo a 

tratar, declarou encerrada a contagem de pontos, determinando a 

lavratura desta Ata, que vai assinada por mim, Anne Caroline Fonseca 

Pereira, e pelos demais membros da Comissão presentes.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Maria Euzenete Guedes de Oliveira Taques

Gestora Geral

Anne Caroline Fonseca Pereira

Gestora Administrativa II

Rosemari Rita de Vasconcelos

Gestora Administrativa III

Edital Intimação

N° 3916-84.2013.811.0008-Código 88153

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO CRIGORIO DOS SANTOS, 

Cpf: 22817484487, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 430,08 (Quatrocentos e trinta reais e oito 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105705 Nr: 5301-96.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- INTIME-SE o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC).

2- Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47943 Nr: 4103-97.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA BOM PASTOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre o laudo pericial, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102942 Nr: 3442-45.2015.811.0008

 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 APARECIDA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - OAB:, PATRÍCIA ALINE RAMOS - OAB:, 

SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito por MARIA APARECIDA SILVA 

DOS SANTOS em desfavor de SICREDI SUDOESTE MT, para o fim de 

declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.874,00 (cinco mil e oitocentos e 

setenta e quatro reais), referente ao contrato n. 4763339231493009, 

tornando em definitiva a liminar concedida às fls. 46/48; bem como para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de compensação pelos danos morais experimentados pela 

autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, 

c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequência, extingo o processo com 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, I e 490 do Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da causalidade condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, 

incisos II e III do Código de Processo Civil. Cumpram-se as disposições 

pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 07 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122877 Nr: 2538-54.2017.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:MT/17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Indenizatória proposta por ALISSON DE LIMA SILVA em desfavor de 

COMPACTA COMERCIAL LTDA. – SUPERMERCADOS BIG MASTER, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de compensação pelos danos morais, sobre o qual deverá incidir 

correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), 

aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora desde a citação, no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por 

consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 487, I e 490 do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

causalidade condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, incisos II e III do 

Código de Processo Civil. Cumpram-se as demais disposições pertinentes 

ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 07 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134237 Nr: 1077-13.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de justiça no valor de 203,00(duzentos e três reais ) no prazo de 

05( cinco) dias, o depósito deverá ser efetuado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80822 Nr: 2459-51.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS PRAZERES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134024 Nr: 999-19.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper Mercado Gotardo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Batista Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 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) no prazo de 05(cinco) dias ,o depósito deverá ser 

efetuado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126707 Nr: 4563-40.2017.811.0008

 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: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da citação do requerido sem nenhuma 

manifestação. 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): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126656 Nr: 4534-87.2017.811.0008

 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: BENEDITO BENTO DE OLIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito em 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134204 Nr: 1059-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS 

PROF. DA SAUDE E EMP. DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AIRES M. C. 

TEIXEIRA - OAB:18.527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 Intimação da parte autora para efetuar o depósito de deligência do Sr. 

Oficial de Justiça , no valor de 23,42(vinte e três reais e quarenta e dois 

centavos)no prazo de 05(cinco) dias, o depósito deverá ser efetuado no 

site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131339 Nr: 7316-67.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHdOC, LDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça: Certifico que em 

cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço mencionado às 

15h25min do dia 10/01/2017, porém não foi possível intimar FABIO 

SOARES DE CAMPOS.

Na ocasião afirmou Alexsandro Lara da Silva, proprietário do Restaurante 

São Pedro, que o intimando não trabalha em seu estabelecimento e nunca 

foi funcionário.

 Não obtive, nas proximidades, maiores informações.

 Assim, devolvo o presente mandado à sua origem para posteriores 

decisões.
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 O referido é verdade e dou fé.

Barra do Bugres/MT, 12/01/2018.

 FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131385 Nr: 7328-81.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:27.109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para depositar a 

diligência do senhor Oficial de justica:CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de cumprir a presente carta 

precatória, por falta de numerários para pagamento de condução, sendo 

que para realizar o ato citação, com deslocamento até o endereço 

mencionado, nesta cidade, com fulcro na Portaria nº 008/2009 - DF, Art. 

2º, as despesas de diligencias perfaz o valor de R$ 203,00 (duzentos e 

três reais) que deverá ser depositado e o recibo juntado aos autos. Razão 

pela qual faço devolução da presente na central de mandados e aguardo 

novas determinações. Dou fé.

Aparecido Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28968 Nr: 1396-64.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR FIGUEIREDO LIRA, TARCYLAALVES COSTA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE ASSARIZAL - APROCAL 

II, ABDON SOARES BORGES, ENIO NOFRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDAO - OAB:10515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 23. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, DECLARO prescrita a 

pretensão da parte autora, nos moldes ao artigo 178, II do Código Civil e, 

por conseguinte, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 24. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.25. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133232 Nr: 453-61.2018.811.0008

 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: Rosa Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MÉDIO NORTE MATOGROSSENSE, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 300, do Novo Código de Ritos, c.c. art. 12, da Lei n.º 

7.347/85, defiro a antecipação da tutela anelada na proemial, para o fim de 

determinar que o Estado de Mato Grosso forneça a paciente ROSA MARIA 

DOS SANTOS, o tratamento conforme especificado no item (i) de fls.18, 

sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ex vi do 

disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis ao caso.Citem-se os requeridos, para, querendo, 

responderem, no prazo legal, nos termos do art. 335, CPC.Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344, 

NCPC).Notifique-se o representante do Parquet.Intime-se.Expeça-se o 

necessário, com a urgência que o caso requer.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94190 Nr: 3820-35.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORZANE VIEDA, ADINALDO PIRES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, JOSE MACIEL DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 30. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.31. 

Sem custas ou honorários, em razão da gratuidade judiciária anteriormente 

deferida.32. Com o transito em julgado, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91282 Nr: 1490-65.2014.811.0008

 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: ROSANGELA NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 18. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, com fulcro no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 19. Sem condenação ao 

pagamento de custas e despesas processuais, eis que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade.20. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.21. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87903 Nr: 3683-87.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO LEMOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, CRISTINA 

LUCENA P. DIAS - OAB:7194/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:/MT 10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ariadne martins - OAB:12953, 

bruna battistella - OAB:

 36. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência extingo o presente feito com 

resolução de mérito.37. Defiro o levantamento de eventuais quantias 

depositadas em juízo pelo banco credor a serem imputadas no saldo 

devedor da parte autora.38. Revogo a gratuidade da justiça ante a não 

comprovação da hipossuficiência financeira do autor, e o condeno ao 
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pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

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

CPC, diante do zelo profissional, natureza e importância da causa.39. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93586 Nr: 3364-85.2014.811.0008

 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: ANANIAS FERREIRA DA SILVA, CREONILDA CORDEIRO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 33. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, 

com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DECLARAR a 

nulidade do contrato de Seguro de Vida Agricultura Familiar, assim como a 

INEXISTÊNCIA dos Débitos objeto da lide e determinar que a parte Ré se 

ABSTENHA de cobrá-los de qualquer forma, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis a partir da publicação do decisum, passando a contar tal prazo a 

partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena 

do pagamento de multa cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir 

em desacordo, a incidir da data do descumprimento do termo ad quem e, 

JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados na exordial, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 34. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo 

Civil.35. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37418 Nr: 3777-11.2008.811.0008

 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: VANUSA DIAS DE SOUZA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

CONSTRUTORA ALMICCI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 44. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte 

requerida, Município de Barra do Bugres-MT a: a) RESSARCIR/PAGAR à 

parte autora a título de dano material, o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil 

e quinhentos reais) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

- INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação. e, COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da sentença. 45. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no 

art. 85, §2° do Código de Processo Civil. 46. Transitado em julgado, não se 

iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, 

arquive-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86839 Nr: 2636-78.2013.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS POLIZELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128888 Nr: 5905-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DOS SANTOS, PATRICK 

ANDREY DOS SANTOS, WANDERSON DA SILVA FRANCISCO, FELIPE 

MATEUS DA SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 13.599, LOURIVAL CRUZ DIAS - OAB:19358, PEDRO 

ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823

 I-

 Não havendo o réu 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 26 de março de 2018, às 13:00 horas.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas e 

requisite-se a apresentação do réu .

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 a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

II-

 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.

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.

III-

 Homologa-se a renúncia do mandato do Procurador dos acusados Maciel 

José dos Santos e Patrick Andrey dos Santos eis que devidamente 

notificado ao mandante (fl. 541) e observado o disposto no art. 5º, §3º da 

Lei 8.906/95.

IV-

No ato da intimação, deverá o Oficial de Justiça intimar os acusados 

MACIEL JOSÉ DOS SANTOS E PATRICK ANDREY dos Santos para, de 

imediato, manifestar se tem interesse em constituir advogado de sua 

confiança e, desde logo, indicar o nome, em observância ao princípio 

constitucional da ampla defesa.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 25 de janeiro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94726 Nr: 4275-97.2014.811.0008
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edion Rosalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Autos: 4275-97.2014.811.0008 - Código: 94726.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu EDION ROSALINO DA SILVA 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 05 de 

setembro de 2018 às 15h30, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Vl – Expeça-se o necessário.

Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2018.

 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

I –

 A versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de 

provas constantes no inquérito policial, laudo pericial e o material 

apreendido, mormente nos depoimentos das testemunhas.

Nesse contexto, não sendo possível se concluir de modo insofismável, a 

partir da resposta à acusação oferecida, pela manifesta improcedência 

das acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra ELIESMAR RONDON DA 

SILVA, RODRIGO DA SILVA PRADO e FÁBIO GRANJEIRO DA SILVA, 

tendo-os como incursos nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06.

Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.

II –

Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de setembro 

de 2018 às 13 horas, data única disponível.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

bem como os réus .

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 silencio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Ciência às partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133461 Nr: 606-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FERNANDO DE FREITAS, KELLY 

OHANA TERRAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

 A versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de 

provas constantes no inquérito policial, laudo pericial e o material 

apreendido, mormente nos depoimentos das testemunhas.

Nesse contexto, não sendo possível se concluir de modo insofismável, a 

partir da resposta à acusação oferecida, pela manifesta improcedência 

das acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra CLEVERSON FERNANDO 

DE FREITAS, tendo-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 

n.º 11.343/06 e art. 157, §3°, do CPB.

Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.

II –

Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 

2018, às 15h30, data única disponível.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

bem como o réu que se encontra preso na Cadeia Pública local.

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 silencio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Ciência às partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500190-45.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONZAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

GUIZELA DE JESUS OLIVEIRA OAB - PR64516 (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500190-45.2013.8.11.0008 REQUERENTE: SEBASTIAO 

GONZAGA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição juntada no 

Id. 8695526/8695540, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequencia, faça os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 12 de março de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO LEMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000156-71.2017.8.11.0008 REQUERENTE: ALCINO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: PAULO ROBERTO LEMES DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta no Juizado Especial Cível por 

ALCINO GOMES DA SILVA, em desfavor de PAULO ROBERTO LEMES DE 

ALMEIDA. Aduz o autor que, No presente caso, a Ré deixou de proceder 

ao pagamento à Autora dos cheques, emitidos em seu favor, que monta 

um total de R$ 20.540,00, atualizado, o qual não fora quitado pela Ré, 

fazendo assim, prova escrita da obrigação, de modo a se permitir o 

ajuizamento da presente Ação Monitória. Ajuizou ação requerendo o 

pagamento dos valores e a execução. Fundamento e decido. A ação 

monitória tem procedimento especial previsto no art. 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil e, por isso, inadmissível no sistema do Juizado 

Especial Cível. Nesse sentido é a lição de Ricardo Cunha Chimenti: 

Havendo na legislação especial rito específico para determinados tipos de 

ações (adjudicação compulsória, ação demarcatória, etc), a fim de melhor 

atender às suas especificações, inviável se mostra o processamento 

destas pelo procedimento da Lei n. 9.099/95, sobretudo após a tentativa 

de conciliação... Também nesse sentido é o enunciado n. 8 do Fórum 

Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Brasil: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais”. De outro lado, o ingresso de 

ações no sistema dos juizados especiais cíveis sem a devida seriedade 

em muito vem contribuindo para o comprometimento da celeridade, na 

medida em que é necessária a disponibilização de funcionários para a 

prática de vários atos processuais tendentes à movimentação, inclusive, 

de arquivamentos. Nesse sentido é a jurisprudência: JECCMT-0006878) 

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

- INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento 

de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". 

(Recurso Cível nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26.02.2013). Ainda: 

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento da 

ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do 

Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO". (Recurso Cível nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08.06.2012). 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 SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4º, do CPC, observado 

o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, se for o caso. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Inominado nº 508/2013, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. 

Hildebrando da Costa Marques. j. 08.08.2013, unânime, DJe 16.08.2013). 

Comportando a ação monitória rito especial, incompetente, portanto, o 

Juizado Especial para dirimir acerca da presente causa. Em face do 

exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, o que faço 

com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. Sem custas. 

Barra do Bugres/MT, 12 de março de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-64.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ELIANE BARTZ (REQUERENTE)

ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO B. BUGRES- MT, 9 de março de 2018 Dados do 

Processo: Processo: 1001120-64.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.030,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]. Parte Autora: 

REQUERENTE: ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR, DANIELA ELIANE 

BARTZ Parte Ré: REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO- EXTRA; AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, N. 3142, 

BAIRRO JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO SP - CEP: 01.402-000. 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: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 16/04/2018 Hora: 13:40 (MT) no endereço ao final indicado. FICA 

INTIMADO DA R. DECISÃO ID do documento: 11570705. 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 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 003/2018-DF

O(A) Doutor(a) CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, Juiz(a) de Direito e 

Diretor(a) do Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no uso de 

suas atribuições.

CONSIDERANDO que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com o 

objetivo de oportunizar o estágio de estudantes de nível superior, aliado a 

necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 

08.02.2018, esta Comarca a proceder novo processo seletivo de 

recrutamento de estagiário,
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1. Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de Nível Superior (Direito a partir do 3º Semestre e os demais 

cursos, Administração de Empresas e Ciências Contábeis, a partir do 2º 

Semestre), na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT, situado na Av. Rio Grande do Sul, 731-NE, 

Centro/MT, no período compreendido no período de 19.03.2018 a 

09.04.2018, no horário das 13h às 19h.

4. As vagas para cadastro reserva e serão preenchidas conforme o 

quantitativo a ser informado pela Divisão de Estágio Curricular do 

Departamento de Recurso Humanos do Tribunal de Justiça.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

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

presente Edital.

Campo Novo do Parecis, 10 de março de 2018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86618 Nr: 4886-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILENE ROSA MORAES, Rg: 

1746925-2, Filiação: Hilda Rosa Moraes e Antonio Moraes Primo, data de 

nascimento: 22/02/1979, brasileiro(a), natural de Capitão Leônidas 

Marques-PR, convivente, doméstica, Telefone 65 99813 0245 e atualmente 

em local incerto e não sabido SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA NETO, Cpf: 

08454657401, Rg: 3307357-0, Filiação: Hozana Pedro da Silva, data de 

nascimento: 08/01/1989, brasileiro(a), natural de Rio Largo-AL, 

convivente, pedreiro, Telefone 65 99811 3473. 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: SENTENÇAVistos.Trata-se de expediente remetido pela 

Autoridade Policial para concessão de medidas protetivas em favor de 

ADILENE ROSA MORAES (conforme Lei n.º 11.340/06, art. 12, III), a qual 

estaria sendo vítima de atos de violência doméstica perpetrados pelo seu 

ex-convivente SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA NETO. Foram deferidas 

medidas protetivas, conforme o requerimento da suposta ofendida, 

seguindo-se a notificação e citação do suposto agressor, não tendo o 

mesmo apresentado resposta.Vieram os autos conclusos.Relatados, 

DECIDO. O suposto agressor/requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

para contestar o pedido, o que conduz à revelia e consequente presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela requerente, nos termos da 

previsão do art. 307 do Código de Processo Civil.Destarte, não subsistindo 

dúvidas a respeito das questões de fato, e constatada a eficácia das 

medidas deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar definitivas, 

segundo os limites da natureza do processo cautelar.Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para efeito de convolar em definitivas as medidas 

protetivas deferidas.As medidas terão vigência até o trânsito em julgado 

da sentença de absolvição no processo principal, ou até a extinção da 

pena, acaso condenado o suposto agressor.Não obstante, em consulta ao 

Sistema Apolo verifiquei que até o momento não aportou neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da medida, postergo os efeitos das 

respectivas medidas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, contados 

da ciência da ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 

201, §2º, do CPP.Ressalta-se, contudo, que ocorrendo novas investidas 

por parte do agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima 

postular pelo desarquivamento destes autos para requerer o que de 

direito.Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso 

de eventual e novo comportamento desviado do indiciado.Por derradeiro, 

intime-se pessoalmente o requerido e vítima desta decisão cientificando o 

primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia 

cautelar.Publique-se. Registre-se. Intimem-se o Ministério Público e a 

requerente.Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente incidente.

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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86309 Nr: 4691-65.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BENEDITO BUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 52, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76587 Nr: 3119-11.2015.811.0050

 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: COOPERATIVA VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., MICHAEL DOUGLAS DALMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19.755/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12.999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 51, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71386 Nr: 60-15.2015.811.0050

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUAL - DUARTE ALBUQUERQUE COM. INDÚSTRIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MATEUS DO NSCIMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRES LINCON MATEUS 

BORGES - OAB:89.504/MG

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Compulsando os autos verifico que o feito encontra-se em ordem.

2. AGUARDE-SE o decurso do prazo.

3. Em seguida, CERTIFIQUE-SE, tomando o escrivão as medidas 

necessárias para o prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, 

voltem-me os autos conclusos para decisão em gabinete.

4. CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

5. Às providências.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86773 Nr: 17-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONÍZIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DIONÍZIO DA SILVA SANTOS, Rg: 

36953962, Filiação: Maria Suely da Silva, data de nascimento: 30/11/1992, 

brasileiro(a), natural de Flexeiras-AL, convivente, vaqueiro, Telefone 65 

99910 8889. 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: DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 

DIA 16 DE JANEIRO 2017 DE FLS. 04/06.

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, PROCEDA-SE à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Sem prejuízo, certifique-se se o 

acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como expeça-se 

ofício à Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a 

fim de informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.SE O DENUNCIADO ATENDER AO CHAMADO 

JUDICIAL, certifique a juntada da resposta à acusação e retornem os 

autos conclusos para deliberação.SE O DENUNCIADO, CITADO POR 

EDITAL, NÃO ATENDER AO CHAMAMENTO JUDICIAL, desde já defiro o 

pedido formulado pelo Parquet às f. 85, e, via de consequência se impõe a 

aplicação do previsto no art. 366 do CPP.Assim, com base em referido 

dispositivo legal, determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional, desmembrando o feito em relação ao réu mencionado. Em 

seguida, desmembrado o feito, comunique ao distribuidor conforme 

determina a CNGC.Após, arquive-se provisoriamente o presente feito, 

dando-se baixa no relatório.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, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74615 Nr: 1868-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSUEL JOSÉ DA SILVA, Filiação: Vania 

Maria da Silva e Manoel Messias da Silva, data de nascimento: 16/05/1989, 

brasileiro(a), casado(a), vende cd em frente o alo gas, Telefone 65 9309 

9848. 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: TARAT-SE DE DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NA QUAL O DENUNCIADO JOSUEL JOSÉ DA SILVA OFENDEU 

INTENCIONALMENTE A INTEGRIDADE CORPORAL DE SUA COMPANHEIRA.

Despacho: Vistos EM CORREIÇÃO.1. ACOLHO e adoto como ratio 

decidendi os fundamentos lançados na manifestação do pelo Ministério 

Público Estadual.2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, 

expedindo-se o necessário.3. 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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 1860-78.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO DOS SANTOS, Cpf: 

03515424180, Rg: 21630925, Filiação: Lucy Meyre Oliveira dos Santos e 

José dos Santos, data de nascimento: 25/02/1991, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, convivente, mecânico, Telefone 65 9685 3172. 

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 20 DE JUNHO DE 2015, POR VOLTA DAS 

16H00MIN, NA RUA ANDORINHA, EM CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, 

LEANDRO DOS SANTOS AMEAÇOU SUA EX CONVIVENTE ANA PAULA 

COELHO DOS SANTOS, POR PALAVRA, DE CAUSAR-LHE MAL INJUSTO 

E GRAVE, AO DIZER QUE IRIA ASSASSINA-LÁ.

Despacho: Vistos EM CORREIÇÃO.1. ACOLHO e adoto como ratio 

decidendi os fundamentos lançados na manifestação do pelo Ministério 

Público Estadual.2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, 

expedindo-se o necessário.3. 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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63417 Nr: 1428-30.2013.811.0050

 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: MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDV, SMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MELLO MENDES - 

OAB:14789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLANGE MELLO SOARES, Filiação: 

Marlene Cavagnali Melo e Sandro Pereira Sales, data de nascimento: 

03/05/1989, brasileiro(a), natural de Campo Novo do Parecis-MT, 

convivente, do lar. 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 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE GUARDA EM FACE DE SOLANGE MELLO 

SOARES

Despacho/Decisão: Autos do Processo de Código nº63417DECISÃOVistos 

EM CORREIÇÃO.1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de 

fls.119 e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados pela Ilustre 

representante do MPE.2. CUMPRA-SE, conforme requerido expedindo o 

necessário.3.Após, manifeste-se o IRMP.

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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 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:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

por DAMIÃO JOSÉ DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social e condeno a respectiva autarquia federal a conceder o 

auxílio-doença ao requerente, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem 

incidência sobre as prestações vincendas, consoante disposição da 

Súmula 111 do STJ. As parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros 

legais e correção monetária, consoante tabela adotada pela Justiça 

Federal.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. Sem prejuízo, defiro a tutela antecipada para o 

pagamento do benefício de auxílio doença ao requerente.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 Súmula 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Declaro a natureza alimentícia das prestações 

pecuniárias, nos termos do artigo 100, §1º-A, da Constituição Federal. O 

Instituto Nacional do Seguro Social está isento do pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 30 de março de 

2.017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91303 Nr: 2596-28.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2596-28-84.2017.811.0050 (Código 91303)

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerida: Maria de Fátima de Almeida

Vistos.

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, adequando-a ao 

disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, especificamente, 

informando os dados do veículo, objeto da ação, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado de busca e apreenção, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76525 Nr: 3085-36.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ MARTINS, CONSTRUTORA RONDON DO 

PARECIS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. ALVES DE FREITAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:9585/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Autos nº 3085-36.2015.811.0050 (Código 76525)

Requerente: Josué Martins e outro

Requerido(a): G. Alves de Freitas-me

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES

Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que o requerido em sua 

contestação de f. 85-159, requereu reconvenção, porém não efetuou o 

recolhimento das custas.

Assim, Intime-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

reconvenção com o devido recolhimento de custas, sob pena de extinção 

da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 

290 caput do Código de Processo Civil.

Retifique-se a capa para constar autor/reconvindo e requerido/reconvinte.

Remetam-se os autos ao contador judicial a fim de que efetue os cálculos 

das custas judiciais e após intime-se a parte autora.

Após, venha-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95898 Nr: 5247-33.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 5247-33.2017.811.0050 (Código 95898)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jefferson dos Santos Barbosa

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Jefferson dos Santos Barbosa, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 37 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia ___22__/__03___/2018, às 

___17__h_00____min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 09 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65312 Nr: 3347-54.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3347-54.2013.811.0050 (Código 65312)

Recuperando: Sidnei dos Santos

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade que figura como 

recuperando Sidnei dos Santos.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do reeducando pelo cumprimento da pena imposta (f. 153).

É o singelo relatório.

 DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena e obrigações que lhe foram impostas. Com efeito, em 

consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do reeducando Sidnei dos Santos, devidamente qualificado 

nos autos. Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81416 Nr: 1592-87.2016.811.0050

 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: OCLERIA DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/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 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62069 Nr: 24-41.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWA ASSUNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-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 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90905 Nr: 2365-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FURTADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63997 Nr: 2024-14.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIEL DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-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 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40584 Nr: 835-35.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61789 Nr: 2802-18.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA KAIZER DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/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 dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67442 Nr: 1419-34.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO FERNANDES JUNIOR, MAYCON 

CRISTIANO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 [..]tenho por bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada pela denúncia para CONDENAR os réus MAYCON 

CRISTIANO SIQUEIRA e ONIVALDO FERNANDES JUNIOR, qualificados nos 

autos, como incursos nas penas do art. 155, §4º, inciso IV, do Código 

Penal[...]CONDENO o réu MAYCON CRISTIANO SIQUEIRA, qualificado nos 

autos, à pena de dois (02) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa, 

cada qual correspondendo a 1/30 do salário mínimo, pela prática do delito 

previsto no art. 155, §4º, IV, do CP.DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA 

PENAConforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime 

aberto para cumprimento da pena imposta.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas 

previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição 

da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 

44, § 2º, 2ª parte, CP), por entender ser esta medida socialmente 

recomendável ao caso dos autos.A pena consistirá na prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária, cujas 

formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser 

designada para tal finalidade.[...]Destarte, CONDENO o réu ONIVALDO 

FERNANDES JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de dois (02) anos de 

reclusão e quinze (15) dias-multa, cada qual correspondendo a 1/30 do 

salário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, IV, do 

CP[..]Conforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime 

aberto para cumprimento da pena imposta.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas 

previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição 

da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 

44, § 2º, 2ª parte, CP), por entender ser esta medida socialmente 

recomendável ao caso dos autos.A pena consistirá na prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária, cujas 

formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser 

designada para tal finalidade.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84131 Nr: 3243-57.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDE GOLDSCHMIDI RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos oito dias do mês de março do ano de 2.018, nesta cidade e Comarca 

de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, às 

14h00min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos da Ação 

Penal n.º 3243-57.2016.811.0050 (Código 84131).

Compareceram o Promotor de Justiça, Dra Lais Liane Resende, o réu Rude 

Goldschimidi Rauber, devidamente acompanhado de seus Advogados, Dr. 

Fábio Valente e Dr. Jonas Henrique Scholl, e as testemunhas Gezilaine 

Leal da Silva, Lidia Rosa da Silva, Milton Bazila, João Carlos Schmidt 

Proença, Nelson Barella e José Maximo Silveira.

 Ausentes a testemunha Edineia Martins, mesmo devidamente intimada.

Os presentes foram cientificadas, previamente, sobre a utilização do 

registro audiovisual dos depoimentos colhidos em audiência, com a 

advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais à pessoas estranhas ao processo.

Foi realizado a inquirição das testemunhas, consoante termos e CD 

anexos.

Pelo Ministério Público: “MM.ª Juíza, insiste na oitiva da testemunha Edineia 

Martins.”

Pela Defesa: “MM.ª Juíza, nada a requerer .”

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Considerando a ausência da 

testemunha Edineia Martins defiro a cota ministerial e redesigno para o dia 

19 de julho de 2018, às 16h30min para inquirição da testemunha faltante e 

das testemunhas arroladas pela defesa, devendo a testemunha Edineia 

Martins ser conduzida coercitivamente. Intime-se ainda a testemunha 

Edineia Martins a justificar sua ausência neste ato no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de incidir em crime de desobediência e aplicação de multa 

pelo Juízo. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais. 

Determinou a M.Ma. Juíza que às 15h15min encerrasse o presente termo 

que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, (Angela Carla 

Einik), Gestora Administrativa 2, que digitei e subscrevi.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Lais Liane Resende

Juíza de Direito Promotora de Justiça

Jonas Henrique Scholl Fábio Valente

Advogado Advogado

Rude Goldschimidi Rauber

acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33271 Nr: 32-23.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DA SILVA CORSI, ANDERSON LUIZ 

CAVALCANTI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 TERMO DE AUDIÊNCIAAos oito dias do mês de março do ano de 2.018, 

nesta cidade e Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato 

Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente a Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA, às 16h00min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos 

da Ação Penal n.º 32-23.2010.811.0050 (Código 33271).Compareceram o 

Promotor de Justiça, Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith, o réu Anderson 

Luiz Cavalcanti Fernandes, o Defensor Público Dr. Paulo José Martins 

Grama, a Advogada Dra Nilza Gomes Machry, a testemunha Ricardo 

Roberto Ferreira.Ausentes o réu Sergio da Silva Corsi. Os presentes 

foram cientificadas, previamente, sobre a utilização do registro audiovisual 

dos depoimentos colhidos em audiência, com a advertência acerca da 

vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais à 

pessoas estranhas ao processo.Foi realizada a inquirição da testemunha, 

consoante termos e CD anexos.Dada a defesa, manifestou: “MMª Juíza, 

nada a requerer.”Dada a defesa Dra Nilza, manifestou: “MMª Juíza, requer 

o prazo de 05(cinco) dias, para juntada de substabelecimento.” Dada ao 

Ministério Público, manifestou: “MMª Juíza, nada a requerer.“Em seguida, a 

MMª Juíza deliberou: “Vistos. Defiro o prazo de 05(cinco) dias, para 

juntada de substabelecimento. Destarte, não havendo mais provas a 

serem produzidas, declaro encerrada a instrução e, para tanto, 

apresentação de memoriais, iniciando-se pela acusação, pelo prazo legal. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a M.Ma. 

Juíza que às 16h30min encerrasse o presente termo que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu, (Angela Carla Einik), Gestora 

Administrativa 2, que digitei e subscrevi.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito Luiz Augusto Ferres SchimithPromotor de 

JustiçaPaulo José Martins Grama Nilza Gomes MachryDefensor Público 

AdvogadaAnderson Luiz Cavalcanti Fernandesacusado

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 302 de 611



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67740 Nr: 1657-53.2014.811.0050

 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: ANTONIO ADEMIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2150 Nr: 2005-96.1999.811.0050

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDERLE, MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/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 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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63426 Nr: 1435-22.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARLOS COURA PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1435-22.2013.811.0050 (Código 63426)

Autor: Ministério Público do Estado

 Réu: Bruno Carlos Coura Pim

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Bruno Carlos Coura Pim.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2013 (f. 29).

Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado em 

26 de agosto de 2014 (f. 43).

Inexiste nos autos revogação do benefício.

Manifestação ministerial pela extinção da punibilidade em razão do 

cumprimento das condições anteriormente impostas (f. 61).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, máxime no que se refere a certidão de f. 59, verifico 

que o réu cumpriu às condições impostas.

Com efeito, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 e em 

consonância com a certidão inclusa nos autos e parecer ministerial, 

DECLARO EXTINTA A PENA, visto que o denunciado cumpriu as 

condições impostas e, via de consequência determino o ARQUIVAMENTO 

do presente feito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85598 Nr: 4138-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

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 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39327 Nr: 2680-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA DE MÃO DE OBRA BRASNORTE 

LTDA, CLARICE BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67737 Nr: 1654-98.2014.811.0050

 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: JOSE CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO AQUINO - OAB:14.250-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

sobre o laudo médico pericial acostado nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68458 Nr: 2197-04.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA 

RIVALTA E SILVA, FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, LUIZ VERNER KLEIN, 

CIRLEI CORADI KLEIN, LUCILA SALA HERKLOTZ, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:14.864/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60625 Nr: 1623-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNCT, DACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27288 Nr: 716-16.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACCHI & CIA LTDA, ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES 

SCHIMITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEDRO KRAMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ANTÔNIO DOS 

SANTOS - OAB:6264-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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91771 Nr: 2850-98.2017.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPPA, MLPA, NADS, MHPA, DMPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, JAQUELINE 

RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/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, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21330 Nr: 1607-08.2006.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI ZOCHE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75312 Nr: 2342-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2342-26.2015.811.0050 (Código 75312)

Autor: Ministério Público do Estado

 Réu: Rafael Borges Rocha

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Rafael Borges Rocha.

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2015 (f. 28).

Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado em 

02 de fevereiro de 2016 (f.35).

Inexiste nos autos revogação do benefício.

Manifestação ministerial pela extinção da punibilidade em razão do 

cumprimento das condições anteriormente impostas (f. 46).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, máxime no que se refere a certidão de f. 44, verifico 

que o réu cumpriu às condições impostas.

Com efeito, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 e em 

consonância com a certidão inclusa nos autos e parecer ministerial, 

DECLARO EXTINTA A PENA, visto que o denunciado cumpriu as 

condições impostas e, via de consequência determino o ARQUIVAMENTO 

do presente feito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39189 Nr: 2542-72.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPEDITE CAETANO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - 

OAB:15706, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 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 PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92638 Nr: 3354-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSOLANI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEME ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

indicando conta bancária par transferência do numerário vinculado ao 

presente autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14851 Nr: 1788-77.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, EDSON 

HEINZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057, Nelir Fátima 

Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437, TASSIA DE AZEVEDO BORGES - 

OAB:OAB/MT 12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B, RUY 

OTTONI RONDON JUNIOR - OAB:5.637

 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 do documento acostado 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4903 Nr: 109-47.2001.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 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 denunciada DILCEU ANTONIO 

TEIXEIRA, através de seus advogados, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2120 Nr: 1975-61.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON, MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-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 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30093 Nr: 144-26.2009.811.0050

 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: NADIR ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA 

- OAB:11.149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208 -A/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/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 patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65850 Nr: 3865-44.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ANTONIO CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 3865-44.2013.811.0050 (Código 65850)

Autor: Ministério Público do Estado

 Réu: Felipe Antônio Carlini

Vistos.
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Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Felipe Antônio Carlini.

Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado em 

10 de junho de 2014 (f. 33).

Inexiste nos autos revogação do benefício.

Manifestação ministerial pela extinção da punibilidade em razão do 

cumprimento das condições anteriormente impostas (f. 53).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, máxime no que se refere a certidão de f. 51, verifico 

que o réu cumpriu às condições impostas.

Com efeito, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 e em 

consonância com a certidão inclusa nos autos e parecer ministerial, 

DECLARO EXTINTA A PENA, visto que o denunciado cumpriu as 

condições impostas e, via de consequência determino o ARQUIVAMENTO 

do presente feito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39703 Nr: 3056-25.2011.811.0050

 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): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

SILVANE JOANA PIANO, GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA 

COCCO PIANO, FABIO ZANESCO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-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 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 2142-92.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO OLDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO ORSO, INES BEATRIZ ORSO, 

GRAVARI DESTOCAS E TERRAPLANAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70142 Nr: 3347-20.2014.811.0050

 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): ALVARO SOUZA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-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, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22532 Nr: 2802-28.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUBER LOUREIRA VARGAS, NILTON JOSE 

RITZMANN, GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LANGER - OAB:53328

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67652 Nr: 1592-58.2014.811.0050

 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: PEDRO VALDIR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80521 Nr: 1053-24.2016.811.0050

 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: ARDF, SEDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER LEPRE FREGNE - 

OAB:55494/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT
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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 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35845 Nr: 2634-84.2010.811.0050

 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: KENZO YABUNAKA, KAZIKO HOMMA YABUNAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO FERREIRA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95239 Nr: 4881-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CORTES REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 4881-91.2017.811.0050 (Código 95239)

Recuperando: Carlos Cortes Real

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade que figura como 

recuperando Carlos Cortes Real.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do reeducando pelo cumprimento da pena imposta (f. 68).

É o singelo relatório.

 DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena e obrigações que lhe foram impostas. Com efeito, em 

consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do reeducando Carlos Cortes Real, devidamente qualificado 

nos autos. Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39535 Nr: 2888-23.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA FRANCISCA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256/ PROC-INSS

 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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 1572-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE CRISTINA VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 8784

 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, GLEICE CRISTINA VIANA DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91669 Nr: 2791-13.2017.811.0050

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-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, 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70310 Nr: 3460-71.2014.811.0050

 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: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:160.262-B/SP, MARLI 

INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150.793-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 
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cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23289 Nr: 3560-07.2006.811.0050

 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: JOÃO BALBINO FALCÃO, MARIA VITORINO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR TONIAZZO, CATARINA 

MACHADO TONIAZZO, LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LÚCIA DE 

ARAÚJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14167, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, 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 as partes para que se manifestem 

sobre PROPOSTA DE HONORÁRIO DE PERITO acostado nos autos, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 1727-07.2013.811.0050

 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: ADÉLIA LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMIR MORENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1727-07.2013.811.0050 (Código 63706)

Inventariante: Adélia Lopes Ferreira

Inventariado: Espólio de Valdemir Moreno de Souza

Vistos.

Intime-se a inventariante para que se manifeste acerca dos pedidos de 

habilitação de f. 32-57, no prazo de quinze dias.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 296-30.2016.811.0050

 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: ROSANGELA ASSUNÇÃO MANENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA 

CRIANÇA LTDA., UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, 

RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:11.278-B/MT

 Vistos em correição.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 282 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 283 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 295 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 285 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

 Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal, advertido do disposto nos artigos 285 e 319, ambos do CPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares ou juntado documentos na 

peça de contestação, abra-se, de imediato o prazo para impugnação (10 

dias), conforme determina o artigo 327 do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 296-30.2016.811.0050

 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: ROSANGELA ASSUNÇÃO MANENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA 

CRIANÇA LTDA., UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, 

RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:11.278-B/MT

 Autos nº 296-30.2016.811.0050 (Código 79081)

Autor: Rosangela Assunção Manenti

Requeridos: Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. e Unimed Vale 

do Sepotuba

Vistos.

Tendo em vista que a missiva de f. 120 foi devidamente expedida e 

encaminhada ao Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT com a 

finalidade de citação das requeridas e, observando que a certidão de f. 

123 informa tão somente a citação da requerida Unimed Vale do Sepotuba, 

bem como não constam nos autos o retorno da precatória em comento, 

determino:

a) Encaminhe-se, imediatamente, via malote digital, a precatória de f. 120, 

bem como a certidão de f. 123 e a presente decisão ao Juízo da 3ª Vara 

Cível de Tangará da Serra/MT, para este (Juízo Deprecado) determine o 

cumprimento integral da missiva em questão, a fim de que seja citada a 

parte requerida Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.

Com o decurso do prazo, certifique o cumprimento integral da missiva, qual 

seja, a citação do requerido Hospital.

Se positivo, certifique se o requerido Hospital apresentou contestação 

tempestivamente.

Em seguida, apresentada a contestação, intime-se a parte autora, por meio 

de seu patrono, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos para saneamento e/ou julgamento 

antecipado da lide.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 17 de maio de 2.017

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81115 Nr: 1425-70.2016.811.0050

 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: TCDO, RCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/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
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83712 Nr: 2998-46.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1VFDM-A, MCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSB, AVBF, LVBF, HJBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RAIMUNDO VILELA DOS 

SANTOS - OAB:8.028/AL

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78077 Nr: 4026-83.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

-AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4026-83.2015.811.0050 (Código 78077)

Exequente: Município de CNP

Executado: B2W Companhia Global do Varejo - Americanas

Vistos.

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

Municipal em face da parte executada, ambas devidamente qualificadas 

nos autos em epígrafe.

Recebida a inicial (f. 08), a parte executada informou o pagamento do 

débito às f. 18.

Às f. 19 a parte exequente, pugnou pela transferência dos valores 

depositados, alegando que a empresa executada depositou em juízo o 

montante parcial do débito.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Diante da efetivação do deposito pela parte executada, defiro o pedido de 

f. 19 e, via de consequência, expeça-se o necessário para levantamento 

e transferência dos respectivos valores, conforme solicitado pelo 

exequente.

Quanto mais, observo que a parte exequente, apesar de informar que o 

valor depositado é parcial, denoto que não apresentou o valor atualizado 

da dívida.

Diante disso, intime-se a parte exequente para que no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, informe qual o valor atualizado do débito, sob 

pena de extinção o feito pelo pagamento integral do débito pela executada 

face o pleito de f. 18.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63702 Nr: 1723-67.2013.811.0050

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406-A/MT

 Autos nº 1723-67.2013.811.0050 (Código 63702)

Autor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do Sudoeste 

de MT

Requerido: Aderbal Lúcio Moreira

Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Às f. 94 a parte exequente informou o pagamento integral do débito objeto 

da presente execução.

Às f. 69 foi penhorado, por meio do Sistema Renajud, dois veículos em 

nome da parte requerida.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos e em seguida a 

exequente informou, às f. 94, a quitação integral da dívida, requerendo a 

extinção do feito pelo cumprimento integral da transação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Concomitantemente, proceda-se a exclusão das restrições de f. 69.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65555 Nr: 3585-73.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA-ME CORRETORA 

DE COMODITES AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISSON IVO DE OLIVEIRA, WANDERLEIA 

DIAS MACHADO, MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA OLIVIA ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:OAB/MT 16.095, ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 9.789

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24802 Nr: 1435-32.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618, 

INDIANARA CONTI - OAB:11097, POLLIANA DE OLIVEIRA FELIX 

SANTANA - OAB:11.515, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1435-32.2007.811.0050 (Código 24802)

Exequente: Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.

Executado: Egilson Oliveira da Silva

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Às f. 114-116 foi realizada penhora online a fim de buscar ativos 
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financeiros em nome do executado, de modo que tal busca restou 

infrutífera.

Diante disso, a parte autora foi intimada por meio de seus patronos, bem 

como pessoalmente para dar andamento ao feito, de modo que em ambas 

as situações a parte autora mantive-se inerte (f. 117-122).

 Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte autora abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 117-122.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do autora.

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

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81939 Nr: 1905-48.2016.811.0050

 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): JOSE FERREIRA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT, JOSE HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-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, 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 1946-54.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIDE MARIA DA SILVA

 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:

 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 de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79307 Nr: 441-86.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/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 INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73330 Nr: 1148-88.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE QUINTINO BARROS, VALDINEIA DA 

SILVA GERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77421 Nr: 3628-39.2015.811.0050

 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: RSM, LJHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-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, COMPAREÇA NESTA 

SECRETARIA, PARA RETIRAR DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85219 Nr: 3854-10.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RAMOS FERREIRA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 [...].FUNDAMENTO E DECIDOPois bem. Para a concessão do livramento 

condicional é necessário que tenha cumprido 1/3 da pena ao crime comum 

primário, conforme dispõe o artigo 83, I, do Código Penal. [...].1. 

Tratando-se de crime hediondo ou equiparado, não sendo o réu 

reincidente específico, exige-se, para a concessão do livramento 
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condicional, o cumprimento de pelo menos dois terços da pena, a teor do 

art. 83, V, do Código Penal.2. O reconhecimento do direito dos 

condenados pela prática desses delitos à progressão de regime, 

consolidado na recente declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, da 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, em nada altera 

o requisito objetivo para o livramento condicional, que decorre da 

legislação de regência.2. Habeas corpus denegado.(Habeas Corpus nº 

49641/RS – 6ª Turma – Rel. Min. Paulo Gallotti. Jul. 11.04.2006. Dj. 

15.05.2006).Assim, verifica-se que o reeducando cumpriu o disposto no 

artigo 83, I, do Código Penal, necessário à concessão do livramento 

condicional.Pelo exposto, e com fundamento no art. 83, I do Código Penal, 

c/c com o art. 131 da Lei de Execução Penal, concedo ao Jefferson 

Ramos Ferreira da Guia, o livramento condicional.Imponho ao beneficiado 

as condições previstas no art. 132, §§1º e 2º da Lei de Execução Penal, 

devendo comparecer trimestralmente ao Juízo para provar residência fixa 

e ocupação licita; não se ausentar desta Comarca, sem prévia 

autorização; recolher-se à habitação até as 21 horas, salvo se exercer 

trabalho lícito no período noturno; não frequentar bares, boates, casas de 

prostituição e locais de reputação duvidosa, pena de revogação do 

beneficio; não portar armas ou instrumentos que possam servir como 

arma; não mudar de residência sem prévio aviso ao Juízo, que, se 

deferido, deverão ser observadas as cautelas presentes no art. 133 da 

LEP.Expeça-se carta de livramento e realize-se a cerimônia prevista no 

art. 137 da Lei de Execução Penal, com a entrega da caderneta da 

liberada.P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010010-09.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BORDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO OAB - MT0017492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

8010010-09.2015.8.11.0050 Parte autora: FABIANO BORDINI Parte 

reclamada: OI S/A Vistos. Diante do teor do Enunciado 51 do FONAJE (Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria - nova 

redação – XXI Encontro – Vitória/ES), determino que seja expedida 

certidão de crédito ao autor, a fim de que busque o recebimento do valor 

pela via própria. Após a expedição da certidão, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 08 de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-97.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE MARTINS GRAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE BARBOSA CASTELLO OAB - MT0008408A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

8010030-97.2015.8.11.0050 Parte autora: PAULO JOSE MARTINS GRAMA 

Parte reclamada: OI S.A Vistos. Diante do teor do Enunciado 51 do 

FONAJE (Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria - nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES), determino que seja 

expedida certidão de crédito ao autor, a fim de que busque o recebimento 

do valor pela via própria. Após a expedição da certidão, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 08 de Março de 2018. CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010141-81.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ORSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

8010141-81.2015.8.11.0050 Parte autora: ANDRE ORSO Parte reclamada: 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Vistos. Diante do teor do 

Enunciado 51 do FONAJE (Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria - nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES), 

determino que seja expedida certidão de crédito ao autor, a fim de que 

busque o recebimento do valor pela via própria. Após a expedição da 

certidão, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 08 de 

Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010146-06.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

8010146-06.2015.8.11.0050 Parte autora: ELIAS PEREIRA ALVES Parte 

reclamada: VIVO S.A. Vistos. Diante do teor do Enunciado 51 do FONAJE 

(Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria - nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES), determino que seja 

expedida certidão de crédito ao autor, a fim de que busque o recebimento 

do valor pela via própria. Após a expedição da certidão, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 08 de Março de 2018. CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DO ROCIO SANTOS MAIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos 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, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Sexta-feira, 09 de 

Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR LUIZ TAMIOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 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, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. b) cópia dos documentos pessoais do autor. A 

inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis (MT), Sexta-feira, 09 de Março de 2018. CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010529-47.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PIRES (REQUERIDO)

UNICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

MAURO MELEIRO DOMICIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010529-47.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução das correspondências pelo correio. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 12 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000429-21.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 12 de Março de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-89.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SCHWALBERT KUNSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010274-89.2016.8.11.0050 REQUERENTE: ELIANA 

SCHWALBERT KUNSLER REQUERIDO: CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES 

Vistos. Designe-se audiência de instrução e julgamento conforme pauta de 

disponibilidade do juízo. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 12 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-57.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS CORREIA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URANDIR DA COSTA MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 1000349-57.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ISAIAS CORREIA 

VIEIRA REQUERIDO: URANDIR DA COSTA MACEDO Vistos. Designe-se 

audiência de instrução e julgamento conforme pauta de disponibilidade do 

juízo. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato processual 

designado, advertindo-as de que o não comparecimento do autor implica 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a ausência 

injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 12 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NADILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 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, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 08 

de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-59.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAL MORA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Numero do 

Processo: 8010233-59.2015.8.11.0050 REQUERENTE: NOVANET - 

PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME 

REQUERIDO: DAL MORA & CIA LTDA - EPP Vistos. Inobstante a 

manifestação do executado no termo de audiência pretérito quanto ao 

trâmite processual conturbado em virtude de diversas decisões deste 

juízo que não analisou as preliminares arguidas, nem a conexão com o 

processo Código 87620 da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, 

tenho a esclarecer que se há alguma confusão nos autos, fora provocada 

única e exclusivamente pela parte executada que ferindo de morte o 

Código de Processo Civil e o Procedimento dos Juizados Especiais, 

pretende alegar matérias por vias inadequadas, forçando o juízo a se 

manifestar em peças que sequer obedecem o rito da execução. Ora, 

preliminares que alega pendentes de análise, em processo de execução, 

só devem ser arguidas por meio de embargos a execução, desde que 

opostos no prazo legal, não basta mera peça incidental mencioná-las e 

tumultuar o rito da execução para impedir atos legais para depois imputar 

ao juízo "conturbação do trâmite processual". Doravante, acerca da 

petição que alega encontrar-se sem análise, passo a examiná-la. Com 

relação a conexão da presente execução com a ação declaratória de 

Código 87620 em trâmite na Comarca de Nova Mutum, tenho que assim 

como manifestado pela parte exequente, o executado, não mencionou que 

se encontra suspensa em razão de uma exceção de incompetência 

pendente de julgamento, demonstrando, mais uma vez, que toda confusão 

nos autos se deve única e exclusivamente ao executado. Demais disso, 

esclareço que a conexão de fato ocorre, nos termos do artigo 55, §2º, 

inciso do CPC. Entretanto, a regra de prevenção não é a defasada 

indicada pelo executado (art. 219, do antigo CPC), mas a regra do novo 

CPC prevista no artigo 59, em que o registro ou distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo. Seguindo a exegese do citado dispositivo, a 

distribuição da execução ora combatida foi realizada primeiro que a ação 

de conhecimento de Nova Mutum, pois a primeira ocorreu em 16.06.2015, 

com despacho em 27.07.2015, ao passo que a segunda, ao que parece, 

somente protocolada em 20.08.2015 e despachada inicialmente no mês 

10.2015. Portanto, reconheço a conexão entre as ações citadas, sendo 

prevento, a teor do art. 55, §2º, inciso I, do CPC o juízo de Campo Novo do 

Parecis, razão pela qual determino a remessa daqueles autos para 

materialização junto ao PJE, em razão da conexão reconhecida. Todavia, 

como não há informações do julgamento da exceção de competência que 

suspendeu os autos de Código 87620 de Nova Mutum, deve ser 

aguardada a decisão daquele juízo. Prosseguindo a argumentação do 

executado, no que tange a hipótese excepcional que permite a suspensão 

provisória da execução, ofereceu bens à penhora consistente em dois 

automóveis que não foi aceita pelo credor. Os bens oferecidos não são 

suficientes por si só para suspender a execução, tampouco a ação de 

conhecimento para revisar o título que originou a execução, mesmo 

porque os embargos a execução quando opostos, dependem de uma 

série de fatores para permitir a suspensão. Assim, a simples informações 

do executado de que ajuizou ação revisional do título originário da 

execução, aliado aos bens móveis oferecidos como penhora não são 

suficientes para suspender a presente execução, mormente quando o 

autor/exequente, não concordo com os automóveis oferecidos a título de 

caução. Ora, há uma ordem de preferência legal para a penhora do bem, 

de maneira que prevalece o dinheiro sobre os demais, não sendo o credor 

obrigado a aceitar o oferecido pelo executado, tampouco a regra legal de 

preferência pode ser obstada pelo princípio da menor onerosidade. Assim, 

mantenho a decisão que determinou a penhora online, bem como a 

desconstituição da penhora dos bens móveis ofertados, não 

suspendendo a execução. Superados os argumentos iniciais que o 

requerido alega violação por ausência de decisão anterior, como bem 

salientado alhures, a mera petição de suspensão da ação com bens 

ofertados em garantia, bem como pelo ajuizamento de ação de 

conhecimento para reexaminar o título executivo não são condições que 

por si só ensejam a suspensão e análise, pois se trata o presente feito de 

execução cujo rito deve ser observado e seguido e não atropelado e 

confuso como realizado pelo executado no afã de ter seu interesse 

atendido. Assim, todos os atos até então praticados, reforçados pela 

decisão ora proferida, demonstram o atendimento ao rito processual 

adequado do juizado especial e permanecem válidos, sem qualquer 

alteração, devendo ser dado andamento, a fim de que a parte exequente 

seja intimada para se manifestar acerca dos embargos opostos pelo 

executado, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 11 de 

março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-23.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO FLORENCIO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Numero do 

Processo: 8010173-23.2014.8.11.0050 REQUERENTE: SINVALDO 

FLORENCIO SIMAO REQUERIDO: PARECIS PRESTADORA DE SERVICOS 

LTDA - ME Vistos. Inobstante o executado permaneça impugnando o valor 

da avaliação sem comprovação dos valores que entendem corretos, de 

forma a invalidar a avaliação feita pelo oficial de justiça, seguindo os 

parâmetros legais, indefiro a impugnação do executado e, via de 

consequencia, homologo a avaliação realizada pelo oficial de justiça, 

determinando o prosseguimento do feito para que seja realizada a hasta 

pública para venda do bem, nos termos dos despachos anteriores. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis, 11 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-26.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KUNSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA CLIZEITE BONI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010414-26.2016.8.11.0050 REQUERENTE: JORGE 

KUNSLER REQUERIDO: CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES Vistos. Em 

virtude do pedido da parte autora relacionar-se ao trânsito em julgado do 

acórdão, deve ser protocolizado junto à Turma Recursal, não cabendo a 
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análise por este juízo. Desta feita, não havendo possibilidade de análise 

por este juízo, determino o imediato arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 11 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-22.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010369-22.2016.8.11.0050 REQUERENTE: ENIO LUIZ 

MILANI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos. Com razão a manifestação do executado Tam Linhas Aéreas no ID 

10024387, de forma que acolho o pedido para determinar a extinção do 

feito tão somente com relação a empresa Tam Linhas Aéreas S.A, 

devendo tramitar a execução apenas quanto ao requerido Banco do 

Brasil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 11 de março de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-65.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO BAGATINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010295-65.2016.8.11.0050 REQUERENTE: CLEO BAGATINI 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Defiro o pedido de 

expedição de alvará de levantamento conforme requerido pelo exequente. 

Entretanto, quanto ao pedido de pagamento de valor por descumprimento 

de acordo, antes de analisá-lo, determino que seja o executado a se 

manifestar quanto a referido descumprimento, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 11 de 

março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010487-66.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VITOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010487-66.2014.8.11.0050 REQUERENTE: LEANDRO VITOR 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A, UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. Após 

análise detida dos autos, bem como certidão expedida pela Gestora 

Judicia, observo que não assiste razão a OI S.A, quanto ao valor da 

devolução, notadamente porque a parte autora já devolveu o valor 

correspondente ao excesso apurado. Assim, determino que após as 

formalidades e baixas devidas, arquivem-se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 11 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010059-16.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO ZOCCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILSO ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 8010059-16.2016.8.11.0050 EXEQUENTE: CLARINDO ZOCCHE 

EXECUTADO: GIVANILSO ROCHA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não se manifestou quanto ao 

prosseguimento do feito, estando paralisado há mais de 90 (noventa) dias. 

Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em 

face da inércia da parte reclamante, nos termos do art. 51, da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, 

independentemente de intimação. Isento de custas e despesas 

processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Campo Novo dos 

Parecis, 11 de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-71.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ZOCCHE NEUMANN RELIQUIAS (REQUERIDO)

FABIO RELIQUIAS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Numero do 

Processo: 8010519-71.2014.8.11.0050 REQUERENTE: ELISABETE 

APARECIDA BASSANI REQUERIDO: FABIO RELIQUIAS SANTOS, SANDRA 

ZOCCHE NEUMANN RELIQUIAS Vistos. Mantenho o indeferimento do 

pedido da parte autora, ratificando a decisão anterior, a fim de cientificá-la 

que não se trata de meio válido para citação, tampouco intimação a rede 

social "facebook". Da mesma maneira, esta magistrada sabe bem a 

diferença entre citação e intimação, não sendo necessário o pretenso 

ensinamento da diferenciação, devendo buscar o meio próprio para 

recorrer da decisão que não concorda. Assim, para que fique 

devidamente claro, se não cabe a citação por tal meio, conforme 

mencionado anteriormente, tampouco caberá a intimação. Intime-se, para 

que apresente o endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Campo Novo do Parecis, 11 de março de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-29.2012.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT0008245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDILSON DE SOUSA HORI (TERCEIRO INTERESSADO)

HEBBER RUI OVIEDO RAMIREZ (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010397-29.2012.8.11.0050 REQUERENTE: ELLEN CRISTINA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. Vistos. 

Diante do teor do Enunciado 51 do FONAJE (Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria - nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES), determino que seja expedida certidão de crédito ao 

autor, a fim de que busque o recebimento do valor pela via própria. Após a 

expedição da certidão, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 12 de 

março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-07.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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 CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010079-07.2016.8.11.0050 EXEQUENTE: SILVANO JOSE 

DA SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. A teor do disposto no 

ENUNCIADO 97 - 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, de maneira que a manifestação 

do autor no Id 4254408 não deve ser acolhida, assim como a execução 

atualizada do Id 4254390. Observo do pagamento da executada que 

efetuou já aplicando a multa de 10% sobre o valor atualizado. Assim, 

diante do cumprimento integral da dívida, conforme depósito da executada, 

Id 4254395, julgo extinto o feito, a teor do disposto no art. 924, inciso II, do 

CPC. Após as formalidades e baixas devidas, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 12 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-69.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Ao Contador judicial para atualização do débito. 

Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de 

multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 12

de Março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-89.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SCHWALBERT KUNSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 11/04/2018 15:00, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 12 

de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 002/2018-DF - Torna público o deferimento das inscrições dos 

candidatos que se inscreverem no teste seletivo para estagiários de nível 

superior em Direito:

* O Edital n° 002/2018-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 Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118748 Nr: 594-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marvet Comercio e Representações de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rawell Quimica Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CAMARGO 

MATTIELLO - OAB:40552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo Artigo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16909 Nr: 2818-76.2006.811.0051

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

 PARTE AUTORA: BBdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNN, FSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 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, 
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impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, no prazo de 

15(quinze) dias, indicar o local onde o veículo poderá ser encontrado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados, nos 

termos da decisão de fls.127/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11593 Nr: 1116-32.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Jones Souza Velho - OAB:OAB/MT 16.702

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, o prazo de 15(quinze)dias, requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o lapso temporal decorrido, sob pena 

de possível extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112403 Nr: 3606-41.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP, MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RONDON - 

OAB:12941

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto aos comprovantes de 

pagamento apresentados pelo executado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104591 Nr: 818-54.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO da Requerente, na pessoa do 

ilustre Procurador, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre as provas produzidas, pela parte requerida, anteriormente juntada..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19439 Nr: 1787-84.2007.811.0051

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar, Lauro José de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte exequente, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca das correspondências devolvidas, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de possível suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107987 Nr: 1842-20.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70161 Nr: 3041-53.2011.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCAS, MFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte requerente, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-s, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito, sob pena de 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83627 Nr: 3025-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Izabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME, Luciano Brito de 

Aquino, Valmor Antônio Passini, Valdeci Carlos dos Santos, Luciano 

Correia Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manfestar-se 

acerca da certidão do oficil de justiça, retro colacionada, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de possível suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142696 Nr: 1589-61.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcarlão Transportadora LTDA - ME, Carlos 

Alberto Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueredo 

Zamar Taques - OAB:8.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo para tanto, retirar a guia de pagamento do "site" do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso e comprovar o adimplemento nos 

autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 78802 Nr: 3644-58.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Araujo de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 
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OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3644-58.2013.811.0051 – (Cód. 78802).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

De início, quanto aos honorários convencionais, além da juntada de 

contrato ao processo, exige-se a inexistência de litígio entre o outorgante 

e o advogado, ou entre este e o novo profissional.

 De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado 

proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DEFERIMENTO. INSCRIÇÃO NA OAB SUSPENSA PREVENTIVAMENTE. 

REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal consagra entendimento 

segundo o qual a reserva dos honorários contratuais em favor dos 

patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de 

serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento 

ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado. 

(STJ AgRg no REsp 1568919/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016).

Desse modo, DETERMINO a intimação pessoal do exequente para se 

manifestar sobre o pedido de fls. 153, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consignando-se que o silêncio será interpretado como anuência o pleito.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores 

depositados às fls. 150, acerca de honorários sucumbenciais, em nome 

do procurador da parte exequente.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138618 Nr: 10115-51.2017.811.0051

 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: Gaspar Delfino de Andrade

 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:

 INTIMO a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139099 Nr: 10431-64.2017.811.0051

 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: José Rodrigues Marcelo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139111 Nr: 10435-04.2017.811.0051

 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: Valtezer Domingos Balest

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70209 Nr: 3089-12.2011.811.0051

 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: Lademiria de Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a procuradora da parte exequente para 

regularizar a procuração dentro de 10 (dez) dias sob pena de 

arquivamento dos autos. Certificado o decurso do prazo, ou sendo 

atendida a determinação, supra, façam-se os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde-MT, 05 de março de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 19091 Nr: 1435-29.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva, Nelci da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Luiz 

Foletto - OAB:5282-B

 Processo nº 1435-29.2007.811.0051 (Código – 19091)

Execução por Quantia Certa.

Vistos etc.

Trata-se de execução por quantia certa proposta por BAYER 

CROPSCIENCE LTDA, em face de LAURY BERNARDES DA SILVA e NELCI 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que os executados informam que as partes firmaram 

acordo no processo de código 21693 (fls. 294).

Em seguida, a parte exequente informa o cumprimento integral do 

pactuado, requerendo a extinção do feito (fls. 303).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Vislumbra-se que a partes se compuseram, uma vez que entabularam 

acordo em outra ação, sendo englobados todos os requerimentos 

formulados pela autora nesta lide.

Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 924, III do NCPC.

Honorários advocatícios, na forma pactuada.

Custas remanescentes, se houverem, pelo devedor.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 06 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17514 Nr: 3401-61.2006.811.0051

 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: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Betiato Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Processo nº 2006/376 (Código 17514).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.
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Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARCO ANTÔNIO 

DOTTO, em face de CARAMURU ALIMENTOS LTDA, ambos qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o depósito de R$ 

5.133,62 (cinco mil, cento e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) 

às fls. 256.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que o valor depositado pelo executado é o mesmo solicitado pelo 

exequente.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 INTIME-SE o exequente para indicar conta bancária e, por conseguinte, 

EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor do mesmo.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 06 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14028 Nr: 3483-29.2005.811.0051

 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: Agroindustrial Princesa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retesp Indústria de Vedantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA ESPÍNDOLA DIEHL - 

OAB:100015

 Processo n° 3483-29.2005.811.0051 (Código 14028).

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Reparação de Danos Morais

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito c/c reparação de danos morais, ajuizada por AGROINDUSTRIAL 

PRINCESA LTDA em face de RETESP INDÚSTRIA DE VEDANTES LTDA, 

ambos já qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se, oportunidade em que 

pugnaram pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito 

após comprovação dos pagamentos efetuados (fls. 234).

Em seguida, houve a homologação e a suspensão do feito, nos termos de 

art. 313 do NCPC (fls. 236).

Por corolário, a parte requerente noticia o cumprimento integral do 

pactuado (fls. 243).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Vislumbra-se que razão não persiste para o prosseguimento do feito, uma 

vez que houve o cumprimento do acordo realizado entre as partes.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes (fls. 234).

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 06 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71547 Nr: 538-25.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:MT 11242, simara santana monteiro mazurkewicz - 

OAB:21430/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Processo nº 538-25.2012.811.0051 (Código 71547)

Cumprimento de Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por 

ALESSANDRO DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados.

 Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o depósito de R$ 

1.413,78 (um mil, quatrocentos e treze reais e setenta e oito centavos) às 

fls. 372.

Por corolário, a parte exequente formula pedido de liberação da quantia 

depositada (fls. 374).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (fls. 374).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da parte exequente, 

observando a conta indicada às fls. 374.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 06 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74248 Nr: 3235-19.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rogério Sampaio Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Conforme determinado na decisão de folhas 97/98, I N T I M O a parte 

EXECUTADA para, querendo, manifestar acerca da atualização do débito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81990 Nr: 1839-36.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurizeth Gomes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, secretaria de 

segurança pública do estado de mato grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes para manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de 

folhas 279/285, conforme decisão de folhas 258/261:"....Com o aporte do 

referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada um dos envolvidos, 

em igual prazo apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112522 Nr: 3660-07.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVIXX COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - 

Cooperverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Thomaz Ferreira Rosa - 

OAB:183463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de São Paulo - SP. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82259 Nr: 1991-84.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Guesser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT, Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT

 Intimo a parte autora para contrarrazoar o recurso de apelação de folhas 

156/158, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 97450 Nr: 3206-61.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tommy Hilfiger do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivadete Zarichta da Silva EIRELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:317046, Douglas Alves Vilela - OAB:264173, Rosely Cristina 

Marques Cruz - OAB:178930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Alta Floresta-MT. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112522 Nr: 3660-07.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVIXX COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - 

Cooperverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Thomaz Ferreira Rosa - 

OAB:183463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Maringá - PR. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 123600 Nr: 2700-17.2017.811.0051

 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: NNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPGRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Panosso - 

OAB:6136-B

 Processo nº 2700-17.2017.811.0051 (Código 123600)

Ação divórcio direto litigioso c/c regulamentação de guarda e alimentos.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio com pedido de guarda e alimentos proposta 

por NEUCILIANE NASCIMENTO DOS SANTOS em desfavor de JOILSON 

PEREIRA GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados.

Devidamente citado, o requerido apresenta contestação (Ref. 72), a qual 

foi impugnada pela parte autora (Ref. 76).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna pela designação de 

audiência de instrução (Ref. 81).

Por conseguinte, DESIGNO o dia 11.04.2018, às 14:00 horas para 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. INTIMEM-SE as partes 

consignando que deverão comparecer acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol.

DÊ-SE ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 09 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106928 Nr: 1539-06.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFM, YYMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabrielle Gomes de Souza - 

OAB:76.252-PR

 Diante do exposto, REJEITO a justificativa apresentada e MANTENHO a 

prisão civil do devedor de alimentos, nos termos já declinados pela 

decisão de ref. 27.SOLICITEM-SE informações quanto à Carta Precatória 

expedida à Ref. 29.INTIMEM-SE.DÊ-SE ciência ao representante do 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde - 

MT, 08 de março de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78263 Nr: 3131-90.2013.811.0051

 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): Welton Leite Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 IMITMAÇÃO do patrono do Autor do Fato, Dr. Valdir Ariones Pimpinati 

Junior, para, no prazo legal esclarecer qual o fundamento do seu pedido 

juntado às fls. 48/82.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000259-80.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES GIUSTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos trmos da legislação 

vigente, impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente para, no 

prazo legal impugnar os embargos. É o que me cumpre. MARIA DIVINA 

LAVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-03.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE CASTRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010317-23.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA CAROLINY LINO DE AGUERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo legal, se mqanifestar do 

pagamento juntado nos mautos. É o que me cumpre. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-03.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE CASTRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

13 de setembro de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56263 Nr: 2011-73.2016.811.0029

 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): ALEXSANDRO RUCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-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, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado expedido, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52904 Nr: 73-43.2016.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Adorama Mendes Dornelas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar o douto defensor da requerente para que, no prazo legal, informe a 

data base e o número de parcelas para que seja possível a expedição do 

RPV, tendo em vista que são dados necessários para emissão da 

Requisição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63886 Nr: 3184-98.2017.811.0029

 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): JOSIMAR DUARTE FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 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) autora, para 

que se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial 

de Justiça a seguir transcrita: "Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DEBUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, compareci ao endereço 

mencionado, em diversas vezes e 5/2/2018, e ali estando NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do bem a ser apreendido 

constante na inicial que acompanha o mandado por não localiza-lo, 

entrando em contato pelo fone 62 3946 2000, para que fosse indicado 

depositário e localizador no dia 19/1/2018 e até a presente data não 

compareceu para a localização do bem, por isto devolvo o presente para 

que a parte indique a localização do bem a ser apreendido e o depositário. 

Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à 

secretaria."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62784 Nr: 2574-33.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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) autora, para 

que se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial 

de Justiça a seguir transcrita: "Certifico que, em cumprimento ao 
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MANDADO DEBUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, compareci ao endereço 

mencionado, em diversas vezes e 5/2/2018, e ali estando NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do bem a ser apreendido 

constante no mandado por não localiza-lo, entrando em contato pelo fone 

65 3612 7300, para que fosse indicado depositário e localizador no dia 

19/1/2018 e até a presente data não compareceu para a localização do 

bem, por isto devolvo o presente para que a parte indique a localização do 

bem a ser apreendido. Nestes termos, suspendo minhas diligências e 

devolvo o mandado à secretaria."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61207 Nr: 1681-42.2017.811.0029

 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): CARLOS LANDIM DOS SANTOS, CINTIA 

MARSANGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

da ação (fls. 38).

Assim, acolho o pedido da parte, uma vez que a extinção destes autos é 

medida que se impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado pelas partes.

Após, com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando o presente feito 

com as baixas e anotações de estilo, independente de novas 

deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51560 Nr: 2567-12.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Loureiro de Almeida, Lucimeire Antonio de 

Almeida, Ronaldo Zanon, Janete Ines Marcon Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo P. Avila - 

OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos a 

fim de intimar a exequente a requerer o que de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010148-39.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEUHAUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON OLIVEIRA DE MATOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de abrir vistas ao 

Advogado do Polo Ativo, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca do teor da certidão do sr. meirinho, constante no ID do documento: 

7805566, e também da correspondência devolvida constante no ID do 

documento: 10949779. Canarana-MT, 12 de março de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 010/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DE DIREITO NA COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - PUBLICA a classificação definitiva dos 

candidatos habilitados de Estágio de Nível Superior:

 * O Edital n° 010/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº 011/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DE DIREITO NA COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - PUBLICAR a classificação definitiva dos 

candidatos habilitados de Estágio de Nível Médio:

 * O Edital n° 011/2018-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 Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 2775-11.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacildo Pereira da Silva, Roberto Hemílio de 

Souza, Félix, Francisco Nelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:MT 8938, Defensor(a) Público(a) - OAB:, PABLINE MAYARA 

BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

Ré, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos 

declaratórios opostos pela parte Autora, ante os supostos efeitos 

infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 2775-11.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacildo Pereira da Silva, Roberto Hemílio de 

Souza, Félix, Francisco Nelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:MT 8938, Defensor(a) Público(a) - OAB:, PABLINE MAYARA 

BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 Vistos etc.

I. Certifique-se a tempestividade do recurso e, sendo tempestivo, intime-se 

aos advogados de Roberto Hemílio de Souza para se manifestarem em 

dois dias e após conclusos para decisão.

II. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96456 Nr: 4199-20.2017.811.0024

 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: Enildes Souza do Amaral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 
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OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora 

comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o valor 

referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, 

do Código de Processo Civil.

 II. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflit acolho o pedido da autora e deixo 

de marcar a audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 

da ENFAM). Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) demonstra ser infrutífera a realização da audiência de 

conciliação. Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual.

 III. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo legal. 

Ressalto que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente 

citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que 

contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17902 Nr: 600-25.2007.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica de Fátima Gentil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Santo Fontana, Nizete de Lourdes 

Nicolino Fontana, Kleverson Scheffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:772 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6.288-A

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente a parte 

requerente para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena 

de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2707 Nr: 282-52.2001.811.0024

 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: Vanusia Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Elieto Araújo Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Markleine Bezerra - OAB:3637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Markleine Bezerra - 

OAB:3637

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18479 Nr: 1151-05.2007.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista Joaquim Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado e assim, na forma do art. 40, “caput” da Lei nº 

6830/80, suspendo o curso da execução por 180 dias (art. 40, §2º da 

LEF).

Intime-se a Fazenda Pública, na forma do art. 40, §1º.

Transcorrido o prazo da suspensão, ao arquivo provisório, na forma do 

art. 40, §2º da lei de regência, momento em que iniciará o prazo de 

prescrição intercorrente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17410 Nr: 165-51.2007.811.0024

 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: Aline Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Lima Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilena Vieira da Silva - 

OAB:82185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente a parte 

requerente para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena 

de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35637 Nr: 1208-18.2010.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo requerido nos autos.

Decorrido o prazo, INTIME-SE o exequente para prosseguir com a ação, 

em 15 dias.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19016 Nr: 1687-16.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Representações Bornholdt Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilene Ribeiro de Lima Lopes da Silva OU 

Zilene Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Thiago Alves Chianca Pereira Oliveira - 

OAB:11285/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 1987-07.2009.811.0024

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

 PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanandrea Lorena de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto A. de Lamônica 

Freire - OAB:6000

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4038 Nr: 4-71.1989.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kang´s Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 291, uma vez que o ônus incumbe à parte. Todavia, 

em contato com os Oficiais de Justiça, os mesmos informaram que a área 

fica localizada na zona rural de Chapada dos Guimarães, podendo ser 

tirada a guia para a "Fazenda Água Branca", necessitando complemento, 

será informado pelo Oficial que cumprirá a ordem.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17384 Nr: 146-45.2007.811.0024

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Segundo Ismael Lujan, Dionilton Candido Vieira, Hilda 

Conceição Estral Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamede Estellato, Eder Estellato, Maria de 

Lourdes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Teixeira Coelho - 

OAB:2070, Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente a parte 

requerente para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena 

de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32659 Nr: 2041-70.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana das Neves de Souza

 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:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33049 Nr: 2310-12.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pinto da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Lucas Fratari da Silveira Tavares - OAB:11445, 

MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18614 Nr: 1287-02.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gonçalves de Rezende

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66569 Nr: 2183-98.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MANARI

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19015 Nr: 1689-83.2007.811.0024

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Representações Bornholdt Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilene Ribeiro de Lima Lopes da Silva OU 

Zilene Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Thiago Alves Chianca Pereira Oliveira - 

OAB:11285/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41656 Nr: 105-05.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Mendes Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661, Washington Faria Siqueira - OAB:1.807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Banco Itaú ajuizou ação monitória em desfavor de José Mendes Correa.

 Requereu a autora, à fl. 77, a desistência do feito, e a consequente 

extinção, desistindo, inclusive, do prazo recursal.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Ressoa dos autos que o requerido sequer foi citado, e assim, não se 

aplica o previsto no art. 485, §4º, do CPC.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Recolham-se, portanto, os eventuais mandados que tenham sido 

expedidos, bem como dê-se baixa nas eventuais restrições existentes.

 Certifique-se o trânsito, em face da desistência do prazo recursal.

Custas e despesas pelo autor.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34969 Nr: 859-15.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Aparecida Gomes Rosa, Sonia Gomes 

Evangelista

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39484 Nr: 1995-13.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlei Pereira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.
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Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 54873 Nr: 2932-86.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euricledes Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Sávio Fernández 

Mileo - OAB:7.303

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente a denúncia pelo delito do art. 

302, caput, da Lei n. 9.503/97, para absolver o acusado EURICLEDES 

LESSA, já qualificado, por não existir prova suficiente para sua 

condenação, a teor do contido o art. 386, inciso V, do CPP, Certificado que 

for o trânsito em julgado, arquive-sePublique-se, Registre-se e Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101862 Nr: 416-83.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.6.2018, às 14h15min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97637 Nr: 4739-68.2017.811.0024

 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: Daura Maria Sabino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 6.6.2018, às 15h45min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100990 Nr: 3-70.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Teodora da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 6.6.2018, às 17h15min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73547 Nr: 1687-35.2015.811.0024

 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: ARMESINA MARIA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, embora 
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devidamente intimada, não se fez presente à audiência de conciliação e 

não comprovou a impossibilidade de comparecer, devendo, portanto, ser 

sancionada em virtude do que estabelece o art. 334, §8º, CPC/2015.

Frise-se que a audiência de conciliação somente não se realizará se 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

autocomposição (art. 334, §4º, CPC/2015), o que não ocorreu “in casu.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 334, §8º, CPC/2015, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa (R$ 132.400,00 x 2% = R$ 2.684,00), cuja importância deverá ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, o que faço em face da 

ausência injustificada na audiência de conciliação assinalada para o dia 

10.4.2017. Prazo para pagamento: 15 (quinze) dias.

II. Intime-se o requerido, pessoalmente e por meio do advogado constituído, 

advertindo-a de que, não havendo o pagamento no prazo fixado, a multa 

será inscrita como Dívida Ativa.

III. Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e proceda-se na forma 

do art. 77, §3º, do CPC/2015.

IV. Cumprida a determinação anterior, determino, desde já, o retorno dos 

autos ao CEJUSC para nova tentativa de autocomposição, atentando-se, 

para este fim, ao disposto na decisão anterior, frisando que ausência 

injustificada das partes configura ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º, CPC/2015).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102220 Nr: 604-76.2018.811.0024

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRIGENTE REGIONAL DA ENERGISA S/A EM 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, homologo a desistência do presente mandado de 

segurança, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015. 

Julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço 

com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102384 Nr: 684-40.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. Por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.Isento de custas. Sem 

honorários, uma vez que não houve sequer citação. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100786 Nr: 6150-49.2017.811.0024

 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: MARIA LENIRA DO CARMO SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.6.2018, às 13h30min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78020 Nr: 364-58.2016.811.0024

 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: Percilia Nobre da Guia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do 

CPC/2015, DEFIRO a habilitação dos herdeiros, ROSINO NOBRE DE 

FRANÇA, LÍDIA NOBRE DE FRANÇA, MARIA LOACI NOBRES, JACINTO 

NOBRES DE FRANÇA, SOFIA ALVES DE FRANÇA, EUDES PEREIRA DE 

SOUZA FRANÇA, RAFAEL NOBRE DE FRANÇA e MARIA ELZITA DA 

SILVA.

 II. Intimem-se os herdeiros, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente réplica à impugnação 

apresentada pelo INSS.

III. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça-se, sendo o caso, a pertinente 

requisição para pagamento, independentemente de nova determinação.

IV. Após, tornem-me os autos conclusos.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75544 Nr: 2641-81.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Francisco de Paula

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social. Por conseguinte, homologo o calculo 

apresentado pelo INSS, fixando o valor devido à parte embargada em R$ 

28.567,74 e os honorários advocatícios em R$ 2.107,13.II. Assim, 

considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 
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mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 2º, inciso I, da Resolução nº 55 do 

Conselho da Justiça Federal, de 14.5.2009, DETERMINO a expedição de 

duas requisições de pequeno valor – RPV – uma em favor da parte 

requerente e outra em favor de seu(ua) advogado(a), em 2 (duas) vias, 

que serão encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal em Brasília – DF, e 

a segunda via à entidade devedora, in casu, o INSS.III. Expeça-se o 

necessário. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102748 Nr: 862-86.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araci Miranda de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102466 Nr: 730-29.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Lemes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20643 Nr: 1266-89.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton de Carvalho Amazonas, Adriana de Oliveira 

Rangel, Suzana Marques Rodrigues Alvares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinon Simão de Lima, Condomínio Estância do 

Jamacá, Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT, Mayra Moraes de Lima - OAB:5943

 Diante do exposto:I. Conheço dos embargos opostos. Entretanto, por não 

vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim 

como por não existirem erros materiais que demandem correção, bem 

como em decorrência do seu caráter protelatório, nego-lhes provimento;II. 

Por vislumbrar o propósito meramente protelatório dos embargos opostos, 

com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, condeno o embargante ao 

pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, cujo valor deverá ser revertido em favor dos 

embargados.Advirtam-se os requeridos que oposição de embargos 

meramente protelatórios e a sua reiteração será sancionada na forma do 

art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do §4º do mesmo 

artigo.Quanto ao recurso de apelação interposto e caso haja interposição 

de recurso por alguma das outras partes, proceda-se na forma do art. 

1.010 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97152 Nr: 4520-55.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson de Melo Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo.

II. Dessa forma, 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. Intimem-se.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 3565-29.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Jesus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc. I. Recolham-se, IMEDIATAMENTE, os mandados de prisão 

expedidos em desfavor do denunciado neste processo, porquanto 

cumpridos os termos da decisão exarada no dia 17.11.2017 que 

determinou o seguinte: (...) II. Considerando a distância entre a cidade em 

que o acusado reside e esta Comarca, DEFIRO o pedido de 

comparecimento mensal perante a Comarca de Itiquira-MT, devendo ser 

expedida carta precatória para esta finalidade. III. Por fim, proceda-se à 

intimação do réu para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação 

(art. 396, parágrafo único, CPC). Advirta o(a,s) denunciado(a,s) de que, 

em sua resposta, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o(a,s) 

acusado(a,s) se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou deseja(m) que 

lhe(s) seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), caso em que deverá(ão) mencionar as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado. IV. Não apresentada defesa no prazo legal, ou certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do(s) 

acusado(a,s), devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, 

ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. V. 

Em seguida, conclusos. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99982 Nr: 5821-37.2017.811.0024

 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: Fátima da Silva Khalaf

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 6.6.2018, às 16h30min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 2837-51.2015.811.0024

 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: Benedito Antonio Ferreira da Cruz

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13.6.2018, às 14h15min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87389 Nr: 9-14.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonielle Honorato, Diogo Antonio Costa 

Freres, Douglas Bonfim Lopes, Fábio Henrique Soares Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT, Ildevan Pietro Gomes Luzardo Pizza - 

OAB:19.679-O/MT, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:2553, MAILI DA 

SILVA MATOSO - OAB:19156, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 Vistos, etc.

 I. Considerando a ausência das testemunhas policiais, redesigno a 

presente audiência de instrução para o dia 15.5.2018 às 16h.

II. As partes presentes já saem intimadas.

III. Considerando as reiteradas ausências dos policias militares José Maria 

da Silva e Wesley Deodato de Ribeiro, que sequer prestam compromisso 

com esta Justiça, caracterizando o crime de desobediência, conforme o 

art. 219 do CPP, fixo a título de multa o valor de 1 (um) salário mínimo para 

cada policial.

IV. Requisite-se, novamente os dois policiares militares na qualidade de 

testemunhas/requisitados, oficie-se ao Comando da Policia Militar local, 

bem como da Capital.

V. Certifique-se, a Secretaria quanto ao cumprimento de carta precatória 

de fls. 334.

VI. Cumprse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67666 Nr: 3055-16.2014.811.0024

 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: Walter Rodrigues dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13.6.2018, às 14h45min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94391 Nr: 3099-30.2017.811.0024

 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: IRAIDES SOUZA DE OLIVEIRA AMARAL

 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:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.6.2018, às 14h45min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 
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dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95397 Nr: 3607-73.2017.811.0024

 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: JEANE DE AGUIAR SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.6.2018, às 16h15min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103224 Nr: 1126-06.2018.811.0024

 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: CLARICE MARTINS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Miller - OAB:12022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Com fulcro no art. 617 do CPC/2015, nomeio a requerente CLARICE 

MARTINS MONTEIRO como inventariante dos bens deixados em razão do 

falecimento de Vicente de Paulo Monteiro.

 II. Intime-se a inventariante para, no prazo de 5 (cinco) dias, assinar o 

termo de compromisso e, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em 

que prestou compromisso, apresentar as Primeiras Declarações, nos 

termos do art. 620 do CPC/2015.

III. Postergo a apreciação do pedido de justiça gratuita para após a 

apresentação das primeiras declarações, já que na ação de inventário a 

obrigação de arcar as custas processuais recai sobre o espólio. Neste 

sentido:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. 

AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A obrigação 

com o pagamento das custas processuais é do espólio, não sendo 

relevante a situação financeira dos herdeiros. Ou seja, cabe ao espólio, e 

não aos herdeiros o pagamento das custas do processo de inventário. 

NEGADO SEGUIMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70063399695, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 29/01/2015).

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83559 Nr: 2686-51.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adm do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel, Maria Grasel, Analuiza Skaf 

dos Santos Rocah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735, 

João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99132 Nr: 5364-05.2017.811.0024

 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: Miguel Procopio Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13.6.2018, às 15h30min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100368 Nr: 5972-03.2017.811.0024

 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: MARIA PEDRO DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 
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OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.6.2018, às 17h.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92527 Nr: 2205-54.2017.811.0024

 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: Lúcia Carvalho Araújo Sátiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maluí Manso Empreendimentos Hoteleiros LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 I. Diante do exposto, com fulcro no art. 292, II, V, VI, VII e VIII, do Código 

de Processo Civil, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, INDICAR OBJETIVAMENTE os valores referentes a) 

“devolução dos valores pagos a mais na taxa de manutenção do 

condomínio”; b) reparação por perdas e danos; c) “aplicação da multa 

contratual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato e a consequente rescisão contratual”; e d) a “condenada a 

requerida a pagar os valores que a autora receberia alugando suas 

semanas” a título de lucros cessantes;II. Retificar o valor atribuído à causa 

com base nos valores objetivamente indicados;III. Acostar ao feito o 

demonstrativo de recolhimento das respectivas guias (taxas e custas), do 

valor da diferença apurada.IV. Decorrido o prazo sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

atender as determinações contidas nos itens I, II e III supra, no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, do CPC). V. Decorridos os prazos, com ou sem 

manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser 

certificado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36246 Nr: 1982-48.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flauzina Maria da Conceição

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por FLAUZINA MARIA DA 

CONCEIÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

Em 22.2.2018, foi determinada a juntada de procuração por instrumento 

público ou à rogo, o que foi providenciado em 27.2.2018.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no 

artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94563 Nr: 3190-23.2017.811.0024

 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: Sonia Regina da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.6.2018, às 15h30min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94560 Nr: 3188-53.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Francisco Corrêa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. Deste modo, não mais havendo outras questões processuais pendentes 

nesta fase, DECLARO saneado o processo.

III. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16.5.2018, às 

14h.

IV. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito 
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(art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Intimem-se as partes para o ato designado.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99093 Nr: 5351-06.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilson Santana da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da 

parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69).Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da 

liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o 

pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004).Desde já, defiro 

reforço policial, caso seja necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64644 Nr: 664-88.2014.811.0024

 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: Dídima da Silva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães, 

Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, Hospital Geral 

Universitario de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arruda de Carli - 

OAB:14691/MT, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Vistos, etc.

I. Suspendo o cumprimento da decisão anterior até o julgamento do IRDR 

nº 85560/2016, da Seção de Direito Público deste Tribunal.

II. Diligencie-se o necessário para acompanhar o julgamento do referido 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive com anotação 

de lembrete no sistema apolo.

 III. Definida a competência do Juizado Especial, cumpra-se a decisão 

retro.

Caso contrário, tragam os autos conclusos.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65657 Nr: 1492-84.2014.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinalva Leandro Pereira, Dorival Cruz da Silva, Paulo 

Ferreira de Almeida, Edimar Rodrigues Silva, Marli Oliveira Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:OAB/MT 8874, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT

 Vistos, etc.

I. Suspendo o cumprimento da decisão anterior até o julgamento do IRDR 

nº 85560/2016, da Seção de Direito Público deste Tribunal.

II. Diligencie-se o necessário para acompanhar o julgamento do referido 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive com anotação 

de lembrete no sistema apolo.

 III. Definida a competência do Juizado Especial, cumpra-se a decisão 

retro.

Caso contrário, tragam os autos conclusos.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40761 Nr: 2701-93.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioceles de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos quanto a devolução da 

Carta Precatória, com diligência negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67519 Nr: 2910-57.2014.811.0024

 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: Geandré Frank Latorraca, Geandré Frank Latorraca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13.460-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

I. Suspendo o cumprimento da decisão anterior até o julgamento do IRDR 

nº 85560/2016, da Seção de Direito Público deste Tribunal.

II. Diligencie-se o necessário para acompanhar o julgamento do referido 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive com anotação 

de lembrete no sistema apolo.

 III. Definida a competência do Juizado Especial, cumpra-se a decisão 

retro.

Caso contrário, tragam os autos conclusos.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17986 Nr: 683-41.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Rutkoski - 

OAB:146.114/SP

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do Requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias, retirar os Termos de Penhora 
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expedidos e providenciar a averbação no cartório competente, na forma 

do art. 844, do CPC, e juntar comprovante nos autos, conforme 

determinado na sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17994 Nr: 684-26.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Rutkoski - 

OAB:146.114/SP

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do Requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias, retirar os Termos de Penhora 

expedidos e providenciar a averbação no cartório competente, na forma 

do art. 844, do CPC, e juntar comprovante nos autos, conforme 

determinado na sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38971 Nr: 1443-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia Carvalho Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerginaldo Almeida Cruz - 

OAB:10598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Vistos, etc.

I. Com fulcro no art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de penhora de direitos derivados de promessa de compra e venda 

de imóvel rural, representada pelo contrato cuja cópia foi acostada às fls. 

167/176.

II. Desta feita, intime-se, o promissário comprador, qual seja BOM FUTURO 

CAMPO VERDE AGROPECUÁRIA LTDA, para que deposite na conta única 

do Tribunal de Justiça eventual direito dos promitentes vendedores, 

correspondente ao valor de R$ 51.934,02 (cinquenta e um mil, novecentos 

e trinta e quatro reais e dois centavos), que deverão ser descontados da 

parcela vincenda em 30.3.2018.

III. Proceda-se a intimação pela via mais célere possível, na medida em que 

se aproxima a data prevista para o adimplemento da parcela descrita no 

item “f” da cláusula terceira. Instrua a intimação com cópia do contrato de 

fls. 167/176.

Na intimação deverá constar a advertência de que se, por alguma razão, 

não for possível atender a determinação judicial, deverá a PROMISSÁRIO 

COMPRADOR informar nos autos os motivos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 IV. Efetivado depósito judicial, intimem-se as partes para que, querendo, 

manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

V. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 53098 Nr: 2601-07.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brigida Maria Mamoré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Ferreira Martins - 

OAB:12.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

I. Suspendo o cumprimento da decisão anterior até o julgamento do IRDR 

nº 85560/2016, da Seção de Direito Público deste Tribunal.

II. Diligencie-se o necessário para acompanhar o julgamento do referido 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive com anotação 

de lembrete no sistema apolo.

 III. Definida a competência do Juizado Especial, cumpra-se a decisão 

retro.

Caso contrário, tragam os autos conclusos.

IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-24.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AIR ANTONIO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 11484278 e da 

certidão ID 12157060 dos autos.Chapada dos Guimarães-MT, 12 de março 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-82.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000747-82.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUIZ ALVES DE 

LIMA NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que a 

declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de documentação 

probatória, o que o comprovante de endereço juntado pela reclamante não 

está em seu nome e não existe comprovante de relação jurídica com o 

titular do comprovante, Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 01 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO MOREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000743-45.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JUSCELINO 

MOREIRA CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos 

constata-se que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada 

de documentação probatória, o que o comprovante de endereço juntado 

pela reclamante não está em seu nome e não existe comprovante de 

relação jurídica com o titular do comprovante; Posto isto, nos termos do 

artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de 

extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 03 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-54.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000723-54.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALESSANDRA 

CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que a declaração de 

hipossuficiência veio desacompanhada de documentação probatória, o 

que o comprovante de endereço juntado pelo reclamante não está em seu 

nome e não existe comprovante de relação jurídica com o titular do 

comprovante; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 03 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-08.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO RODRIGUES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000739-08.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ERICO RODRIGUES 

CAETANO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que a 

declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de documentação 

probatória, o que o comprovante de endereço juntado pelo reclamante não 

está em seu nome e não existe comprovante de relação jurídica com o 

titular do comprovante; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 03 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000780-72.2017.8.11.0024 REQUERENTE: KEILA DA SILVA E 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos 

constata-se que o comprovante de endereço juntado pela reclamante não 

está em seu nome e não existe comprovante de relação jurídica com o 

titular do comprovante e comprovante da negativação expedida pelos 

órgãos de proteção ao crédito não é original ; Posto isto, nos termos do 

artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de 

extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 03 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-39.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 8010634-39.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JÚLIA JANE 

BRANDÃO MARTINS GARCIA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. 

Compulsando os autos constata-se que a reclamante não juntou nos autos 

documentos pessoais necessários a sua identificação; Posto isto, nos 

termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, 

sob pena de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 
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legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 02 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-36.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON GONZAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000235-36.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOILSON 

GONZAGA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. 

Compulsando os autos constata-se que o reclamante não juntou nos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou que comprove relação jurídica 

com o titular do comprovante, assim como não juntou documentos 

pessoais que comprovem sua identidade; Posto isto, nos termos do artigo 

321, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 02 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIO FERNANDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 11733403 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 12 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO DOMINGOS DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida e devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 12 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010335-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte exequente do despacho prolatado 

nos autos ID 11534474 , para, querendo, se manifestar no prazo legal sob 

pena de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de março de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010308-79.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DAS 

GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 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 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010202-20.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010202-20.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: MARLENE DE 

SOUZA VIEIRA EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Indefiro o pedido retro em 

razão do encerramento do stay period. Na forma do artigo 513, §2º, do 

Código de Processo Civil, 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 
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executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-63.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000466-63.2016.8.11.0024 REQUERENTE: LIDIANE DE 

LIMA E SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 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 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000029-22.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MONIQUE 

SOUZA MAGALHAES DA SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, 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 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALES JOSE GAUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000300-94.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALES JOSE 

GAUDENCIO REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. Defiro o requerimento retro e concedo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para a juntada do documento solicitado. 

Transcorrido o prazo acima, independentemente do cumprimento da 

diligência, remetam os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-97.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ÓTICA RUBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010656-97.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DA 

GLORIA DE PAULA REQUERIDO: ÓTICA RUBI Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, 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 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIR CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000285-28.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ENADIR 

CARLOS BARBOSA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA 

LTDA. Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 
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será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-03.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010617-03.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MARA 

CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010132-42.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0012572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANA MARCELE GARBUGIO FRANZOTTI OAB - MT0011982A 

(ADVOGADO)

IVANOR ANTONIO KAYSER OAB - MT8437/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010132-42.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: CARLOS 

EDUARDO PEREIRA BRAGA EXECUTADO: JOSE ANTONIO FARIAS Vistos 

etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma 

do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010350-31.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ROSEMARI 

SILVERIA BEZERRA SANTANA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, 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 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-87.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000197-87.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADEVAIR REIS 

DE CASTRO REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. Converta-se em procedimento de 

cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, 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 sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000104-27.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FABIO JUNIOR 

FERREIRA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos 

etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma 

do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
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para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BRITO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000094-80.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADAO BRITO 

SANTANA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Intime-se o requerente para se manifestar do 

cumprimento voluntário em 5 (cinco) dias. Em caso de concordância, 

expeça-se alvará de levantamento de valores independentemente de nova 

conclusão e, após, arquivem-se os autos. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010439-54.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010439-54.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ANA MARIA 

JESUS DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 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 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010699-05.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL REGINO ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010699-05.2013.8.11.0024 REQUERENTE: ELIEL REGINO 

ALCANTARA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, 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 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-58.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8009999-58.2015.8.11.0024 REQUERENTE: LEOCADIA 

DOS SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 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 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-62.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT4554/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010529-62.2015.8.11.0024 REQUERENTE: RUTH SANDRA 

DE OLIVEIRA BRITO REQUERIDO: MARCOLINA ALVES DA SILVA Vistos 

etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma 

do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ARRUDA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000191-80.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VANILSON 

ARRUDA BARROSO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-25.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SYMONY CASSEMIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010040-25.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: SYMONY 

CASSEMIRA DA SILVA EXECUTADO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS 

E UTILIDADES LTDA Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, 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 sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CESAR CARVALHO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA PINHEIRO TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000453-30.2017.8.11.0024 REQUERENTE: RUBENS 

CESAR CARVALHO GALVAO REQUERIDO: TELMA PINHEIRO TORRES 

Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-42.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS DE FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MA PUBLICAÇÕES ON LINE EIRELI EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA GOMES OAB - SP0127349A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010552-42.2014.8.11.0024 REQUERENTE: ODENIR 

MARTINS DE FIGUEREDO REQUERIDO: MA PUBLICAÇÕES ON LINE EIRELI 

EPP Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

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 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010683-80.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON JOAO TODESCHINI ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010683-80.2015.8.11.0024 REQUERENTE: EDISON JOAO 

TODESCHINI ME - ME REQUERIDO: LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO 

LTDA - ME Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, 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 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de março de 2018
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000153-68.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JAILTON JACKSON 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. I. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes 

os requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 5 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010154-27.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010154-27.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLOVIS LUCIO DANTAS 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que a 

empresa tem crédito de R$ 132,71 (cento e trinta e dois reais e setenta e 

um centavos), intime-se a executada para apresentar no prazo de 10 

(dez) dias os dados bancários para levantamento de Alvará Judicial. 

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. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme 

Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-71.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODRIGUES DE VINCENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT0006485A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010164-71.2016.8.11.0024 REQUERENTE: DENISE RODRIGUES DE 

VINCENZI REQUERIDO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS 

LTDA, VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA Vistos etc. I. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. III. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 7 de março de 2018

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAOZINHO SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000434-58.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ABRAOZINHO SOUSA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que foi proferido despacho 

de Id n° 9902296 na data de 29/10/17, requerendo a juntada de 

documentos e emenda da inicial, todavia a parte autora se quedou inerte 

ao chamado judicial conforme certidão acostada: Certidão de Decurso de 

Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) promovido mesmo que 

devidamente intimado por meio de seu advogado. Chapada dos 

Guimarães, 06 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves 

Gestor(a) Judiciário(a) O autor fora devidamente intimado para efetuar a 

apresentação de documentos comprobatórios e realizar emenda da inicial 

quanto ao valor de causa, porém ficou inerte, portanto, o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? 

Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 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, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de 

observância ao chamado judicial. 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. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

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. 
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9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 01 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-91.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA FORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000145-91.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ROBSON OLIVEIRA FORTE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR - CONDIÇÕES DA AÇÃO A 

reclamada apresenta tese de ausência de condições da ação e da falta de 

interesse de agir, por falta de indícios e verossimilhança das alegações, 

todavia a tese é afastada pois a todos assiste o direito de petição previsto 

na Constituição Federal. O instituto é definido como o direito dado a 

qualquer pessoa que invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma 

questão ou uma situação. Dessa feita, resta afastada a preliminar. Passo 

ao exame do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação, 

afirma a reclamante que foi inscrita indevidamente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito no valor oriundo de contrato que alega 

desconhecer. Aduz que não possui qualquer débito perante a reclamada, 

razão pela qual, pretende que seja declarada a inexistência do débito, bem 

como responsabilizados ao pagamento de indenização por danos morais. 

A reclamada alega que adquiriu onerosamente do Banco do Brasil S.A. 

mediante contrato de cessão de direitos, passou a ser credora dessas 

operações. Inexistem dúvidas que no presente caso, há relação de 

consumo entre as partes, sendo clara a hipossuficiência da Reclamante, e 

necessária a natural inversão do ônus da prova. A Reclamada alega em 

sua contestação juntada que a dívida cobrada foi originada na empresa 

BANCO DO BRASIL, que foi cedida conforme documentos anexados com 

a defesa. Conforme legislação é necessário cientificar o credor da cessão 

de crédito celebrada, em conformidade com o art.290 do Código Civil: “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.” Resta 

clara a necessidade de notificar o devedor quanto à cessão de crédito, 

porém não há qualquer documento válido provando a entrega da 

correspondência ao reclamante. Conforme transcrito pela Súmula nº 404 

do STJ diz ser dispensável o aviso de recebimento da carta de 

comunicação sobre a negativação no nome do devedor. Apesar do 

descrito, o art. 290 do Código Civil dispõe sobre a notificação da cessão 

de crédito, e não sobre notificações sobre negativações em órgãos de 

proteção ao crédito. Dessa forma, conclui-se que a Reclamante não foi 

devidamente comunicada sobre as alegadas cessões de crédito. Quanto à 

segunda parte do artigo acima transcrito, resta clara a necessidade do 

devedor se declarar ciente da cessão efetivada, em documento escrito; o 

que também não restou comprovado nos presentes autos. Concluímos que 

a cessão de crédito não fora um ato perfeito, porém, não podemos 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem antes 

verificarmos que a Reclamada cumpriu com alguns requisitos, como os 

documentos que comprovam a devida observação ao art.288 do Código 

Civil: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um 

crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento 

particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.” Apesar do 

disposto, observamos que não fora juntado nos presentes autos, a 

cessão efetivada específica do crédito discutido, inexistindo a 

comprovação de que tal efetivamente ocorreu conforme descrito. 

Necessária ainda, à observação do art.293 do mesmo Diploma Legal: “Art. 

293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode 

o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.” Apesar 

do disposto, resta clara a negativa da Reclamante em aduzir que não 

possuía dívidas com o mencionado fundo de créditos, com a inversão do 

ônus da prova, necessário se faz reconhecer que a Reclamada deveria 

ter juntado o título que supostamente originou a presente lide, o que não 

fora feito, assim, pode-se presumir que o devedor deve pagar àquele que 

estiver na posse do título cobrado, o que não ocorre no presente caso, 

visto que a Reclamada não apresentou tal cártula. Por todo o exposto, 

somado à inversão do ônus da prova, necessário ser reconhecido que a 

Reclamada não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo, ou 

extintivo do direito da reclamante. Pelo exposto, necessário se faz o 

reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, e via 

de consequência, a declaração de inexistência da dívida discutida nestes 

autos. In casu, restando reconhecida a inexistência da dívida em comento, 

necessário se faz o reconhecimento da inclusão indevida nos serviços de 

proteção ao crédito que, segundo a melhor doutrina, se caracteriza como 

dolo in re ipsa, ou dolo presumido, não necessitando de comprovação. 

Ademais, a Reclamada é uma grande empresa com diversos setores e 

recursos, tendo meios, bem como pessoal treinado de forma suficiente a 

se evitar cobranças indevidas. A parte não tem demais inserções no 

cadastro de proteção ao crédito somente os 03 (três) discutidos, dessa 

feita, não é devedor contumaz. A inscrição indevida do nome do devedor 

em cadastro de proteção de crédito é causa que dá ensejo à 

responsabilização por parte da instituição que promoveu a negativação. 

Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a 

prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos da personalidade 

da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. 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 reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos 03 (três) débitos inseridos junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, na data de 02/01/13, no valor de R$ 133,52 

(cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), na data 30/12/12, 

no valor de R$ 180,56 (cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), 

na data 13/12/12, no valor de R$ 1.224,01 (mil, duzentos e vinte e quatro 

reais e um centavo). DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 
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este débito; CONFIMO a tutela deferida. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade ao promovente. 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). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza 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. Chapada dos Guimarães, 01 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-60.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEODORICO DE CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000742-60.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO TEODORICO 

DE CAMPOS NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos 

constata-se que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada 

de documentação probatória, o que o comprovante de endereço juntado 

pelo reclamante não está em seu nome e não existe comprovante de 

relação jurídica com o titular do comprovante; Posto isto, nos termos do 

artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de 

extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 03 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000698-41.2017.8.11.0024 REQUERENTE: OSCALINA PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. FUNDAMENTO 

E DECIDO Trata-se de reclamação, afirma a reclamante que foi inscrita 

indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor 

oriundo de contrato que alega desconhecer. Aduz que não possui 

qualquer débito perante a reclamada, razão pela qual, pretende que seja 

declarada a inexistência do débito, bem como responsabilizados ao 

pagamento de indenização por danos morais. A reclamada alega que 

adquiriu onerosamente do Banco do Brasil S.A. mediante contrato de 

cessão de direitos, passou a ser credora dessas operações. Inexistem 

dúvidas que no presente caso, há relação de consumo entre as partes, 

sendo clara a hipossuficiência da Reclamante, e necessária a natural 

inversão do ônus da prova. A Reclamada alega em sua contestação 

juntada que a dívida cobrada foi originada na empresa BANCO DO 

BRASIL, que foi cedida conforme documentos anexados com a defesa. 

Conforme legislação é necessário cientificar o credor da cessão de 

crédito celebrada, em conformidade com o art.290 do Código Civil: “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.” Resta 

clara a necessidade de notificar o devedor quanto à cessão de crédito, 

porém não há qualquer documento válido provando a entrega da 

correspondência ao reclamante. Conforme transcrito pela Súmula nº 404 

do STJ diz ser dispensável o aviso de recebimento da carta de 

comunicação sobre a negativação no nome do devedor. Apesar do 

descrito, o art. 290 do Código Civil dispõe sobre a notificação da cessão 

de crédito, e não sobre notificações sobre negativações em órgãos de 

proteção ao crédito. Dessa forma, conclui-se que a Reclamante não foi 

devidamente comunicada sobre as alegadas cessões de crédito. Quanto à 

segunda parte do artigo acima transcrito, resta clara a necessidade do 

devedor se declarar ciente da cessão efetivada, em documento escrito; o 

que também não restou comprovado nos presentes autos. Concluímos que 

a cessão de crédito não fora um ato perfeito, porém, não podemos 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem antes 

verificarmos que a Reclamada cumpriu com alguns requisitos, como os 

documentos que comprovam a devida observação ao art.288 do Código 

Civil: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um 

crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento 

particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.” Apesar do 

disposto, observamos que não fora juntado nos presentes autos, a 

cessão efetivada específica do crédito discutido, inexistindo a 

comprovação de que tal efetivamente ocorreu conforme descrito. 

Necessária ainda, à observação do art.293 do mesmo Diploma Legal: “Art. 

293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode 

o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.” Apesar 

do disposto, resta clara a negativa da Reclamante em aduzir que não 

possuía dívidas com o mencionado fundo de créditos, com a inversão do 

ônus da prova, necessário se faz reconhecer que a Reclamada deveria 

ter juntado o título que supostamente originou a presente lide, o que não 

fora feito, assim, pode-se presumir que o devedor deve pagar àquele que 

estiver na posse do título cobrado, o que não ocorre no presente caso, 

visto que a Reclamada não apresentou tal cártula. Por todo o exposto, 

somado à inversão do ônus da prova, necessário ser reconhecido que a 

Reclamada não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo, ou 
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extintivo do direito da reclamante. Pelo exposto, necessário se faz o 

reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, e via 

de consequência, a declaração de inexistência da dívida discutida nestes 

autos. In casu, restando reconhecida a inexistência da dívida em comento, 

necessário se faz o reconhecimento da inclusão indevida nos serviços de 

proteção ao crédito que, segundo a melhor doutrina, se caracteriza como 

dolo in re ipsa, ou dolo presumido, não necessitando de comprovação. 

Ademais, a Reclamada é uma grande empresa com diversos setores e 

recursos, tendo meios, bem como pessoal treinado de forma suficiente a 

se evitar cobranças indevidas. A parte não tem demais inserções no 

cadastro de proteção ao crédito discutido, dessa feita, não é devedor 

contumaz. A inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de 

proteção de crédito é causa que dá ensejo à responsabilização por parte 

da instituição que promoveu a negativação. Hipótese em que a 

jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a prova efetiva de 

repercussão da inscrição nos direitos da personalidade da vítima, 

tratando-se, pois, de dano in re ipsa. 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 reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito inserido junto aos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 3.282,95, (três mil, duzentos e noventa 

e dois reais e noventa e cinco centavos) inserido na data de 25/09/2016. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; CONFIMO a 

tutela deferida. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade ao 

promovente. 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). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza 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. Chapada dos Guimarães, 01 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010007-64.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EURICO HENRIQUE DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que foi proferido despacho 

de Id n° 11340265 na data de 23/01/18, determinou: Desse modo, converto 

o julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo 

órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como 

acostar aos autos comprovante de endereço em seu nome e emendar a 

petição, sob pena de extinção processual. Após, conclusos.Tomem-se as 

demais providências de estilo. O autor juntou novamente extrato do SPC 

emitido em caráter confidencial, assim como fora devidamente intimado 

para efetuar a apresentação do comprovante de endereço em nome 

próprio, porém ficou inerte, portanto, o autor NÃO atendeu ao chamado 

judicial. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 

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, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. 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. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

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. 

Chapada dos Guimarães, 01 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALY SOUZA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000802-33.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NATALY SOUZA CORREIA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Passo ao exame do MÉRITO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação, afirma a reclamante que 

foi inscrita indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor oriundo de contrato que alega desconhecer. Aduz que não 

possui qualquer débito perante a reclamada, razão pela qual, pretende que 

seja declarada a inexistência do débito, bem como responsabilizados ao 

pagamento de indenização por danos morais. A reclamada alega que 

adquiriu onerosamente do Banco do Brasil S.A. mediante contrato de 

cessão de direitos, passou a ser credora dessas operações. Inexistem 
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dúvidas que no presente caso, há relação de consumo entre as partes, 

sendo clara a hipossuficiência da Reclamante, e necessária a natural 

inversão do ônus da prova. A Reclamada alega em sua contestação 

juntada que a dívida cobrada foi originada na empresa BANCO DO 

BRASIL, que foi cedida conforme documentos anexados com a defesa. 

Conforme legislação é necessário cientificar o credor da cessão de 

crédito celebrada, em conformidade com o art.290 do Código Civil: “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.” Resta 

clara a necessidade de notificar o devedor quanto à cessão de crédito, 

porém não há qualquer documento válido provando a entrega da 

correspondência ao reclamante. Conforme transcrito pela Súmula nº 404 

do STJ diz ser dispensável o aviso de recebimento da carta de 

comunicação sobre a negativação no nome do devedor. Apesar do 

descrito, o art. 290 do Código Civil dispõe sobre a notificação da cessão 

de crédito, e não sobre notificações sobre negativações em órgãos de 

proteção ao crédito. Dessa forma, conclui-se que a Reclamante não foi 

devidamente comunicada sobre as alegadas cessões de crédito. Quanto à 

segunda parte do artigo acima transcrito, resta clara a necessidade do 

devedor se declarar ciente da cessão efetivada, em documento escrito; o 

que também não restou comprovado nos presentes autos. Concluímos que 

a cessão de crédito não fora um ato perfeito, porém, não podemos 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem antes 

verificarmos que a Reclamada cumpriu com alguns requisitos, como os 

documentos que comprovam a devida observação ao art.288 do Código 

Civil: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um 

crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento 

particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.” Apesar do 

disposto, observamos que não fora juntado nos presentes autos, a 

cessão efetivada específica do crédito discutido, inexistindo a 

comprovação de que tal efetivamente ocorreu conforme descrito. 

Necessária ainda, à observação do art.293 do mesmo Diploma Legal: “Art. 

293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode 

o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.” Apesar 

do disposto, resta clara a negativa da Reclamante em aduzir que não 

possuía dívidas com o mencionado fundo de créditos, com a inversão do 

ônus da prova, necessário se faz reconhecer que a Reclamada deveria 

ter juntado o título que supostamente originou a presente lide, o que não 

fora feito, assim, pode-se presumir que o devedor deve pagar àquele que 

estiver na posse do título cobrado, o que não ocorre no presente caso, 

visto que a Reclamada não apresentou tal cártula. Por todo o exposto, 

somado à inversão do ônus da prova, necessário ser reconhecido que a 

Reclamada não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo, ou 

extintivo do direito da reclamante. Pelo exposto, necessário se faz o 

reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, e via 

de consequência, a declaração de inexistência da dívida discutida nestes 

autos. In casu, restando reconhecida a inexistência da dívida em comento, 

necessário se faz o reconhecimento da inclusão indevida nos serviços de 

proteção ao crédito que, segundo a melhor doutrina, se caracteriza como 

dolo in re ipsa, ou dolo presumido, não necessitando de comprovação. 

Ademais, a Reclamada é uma grande empresa com diversos setores e 

recursos, tendo meios, bem como pessoal treinado de forma suficiente a 

se evitar cobranças indevidas. A parte não tem demais inserções no 

cadastro de proteção ao crédito discutido, dessa feita, não é devedor 

contumaz. A inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de 

proteção de crédito é causa que dá ensejo à responsabilização por parte 

da instituição que promoveu a negativação. Hipótese em que a 

jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a prova efetiva de 

repercussão da inscrição nos direitos da personalidade da vítima, 

tratando-se, pois, de dano in re ipsa. 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 reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito inserido junto aos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 359,74 (trezentos e cinquenta e nove 

reais e setenta e quatro centavos) inserido na data de 24/08/2014. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 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). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza 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. Chapada dos Guimarães, 01 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FABIANO MEIRA (REQUERENTE)

NEIDE UEMURA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000738-23.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NEIDE UEMURA 

MEIRA, ALUÍSIO FABIANO MEIRA REQUERIDO: DISMOBRÁS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento antecipado da lide se impõe, 

na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as provas 

entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da causa, não 

se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de outras 

provas. As partes autoras solicitaram a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. Os 

promoventes não juntaram prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido (opino). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da 

suscitada pela reclamada, haja vista a solidariedade que se estabelece 

entre os fornecedores de bens e serviços, nos termos do art. 18 do CDC 
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(opino). Rejeito a preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais por 

necessidade de perícia suscitada pela Empresa Reclamada, ao argumento 

de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização de prova 

pericial técnica, sendo que a arguição não comporta acolhimento, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido 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. Logo, dispensável a prova técnica acenada (opino). Passo a 

análise do mérito. Alegam os Reclamantes em sua petição inicial: - que 

adquiriram na Loja da Reclamada em data de 25/08/2017, 01 (uma) 

Geladeira marca Consul, 340 litros, no valor de R$ 1.399,00 (um mil 

trezentos e noventa e nove reais), conforme Nota Fiscal nº 4.886, Série nº 

268, com garantia de um ano pelo fabricante, vindo o referido aparelho a 

apresentar defeito de funcionamento nos primeiros dias de uso, sendo o 

referido aparelho de uso indispensável para o dia a dia dos reclamantes. - 

que os reclamantes comunicaram imediatamente o vício do produto a 

reclamada, através de ligações telefônicas pelos números (065) 

3301-2009 e (065) 98433-0278 e por carta escrita ao Gerente da Loja Sr. 

Everaldo, solicitando a troca do produto ou devolução da quantia paga, 

mas foram direcionadas e encaminhados aos serviços de Assistência 

Técnica, localizados na cidade de Campo Verde-MT, que após visitas e 

trocas de peças não conseguiu solucionar o problema, que provavelmente 

era de origem de fabricação. - que mesmo o produto estando no prazo de 

garantia de fabricação e legal, e sem sucesso de solucionar o problema 

dos reclamantes, a reclamada se recusa a substituir o produto e restituir a 

aquantia paga, não restando outra saída para os reclamantes senão a via 

judicial para fazer valer seus direitos, pleiteando a substituição do produto, 

alternativamente a devolução do valor pago e danos morais. A reclamada 

em sua defesa alega: - que é parte ilegítima para figurar no polo passivo 

da demanda, sendo o fabricante responsável pelo produto, que não 

cometeu ato ilícito ensejador da restituição de valores e danos morais 

requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que assiste razão 

aos Reclamantes, pois comprovaram a aquisição de 01 (uma) Geladeira 

marca Consul, 340 litros, no valor de R$ 1.399,00 (um mil trezentos e 

noventa e nove reais), conforme apontam os documentos encartados aos 

autos, sendo que o produto apresentou problemas nos primeiros dias de 

uso, assim como comprovou com documentos a comunicação dos fatos a 

reclamada e assistência técnica. Com efeito, restou incontroverso que o 

aparelho adquirido pelos reclamantes apresentou vicio oculto de 

fabricação, tendo a reclamada se recusado a trocar o produto, 

consertá-lo ou restituir os valores pagos. Por sua vez, importante 

ressaltar que a tentativa inócua de solucionar o problema via 

administrativa, aliado as provas de mau funcionamento do produto 

juntados pelos reclamantes, reforçam a falha na prestação de serviço por 

parte da Reclamada, visto que, restou comprovado que o aparelho 

apresentou vicio oculto de fabricação. Logo, tenho que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito, conforme disciplina o art. 373, II do CPC. Não 

há como afastar a responsabilidade que pesa em desfavor da reclamada, 

porquanto em se tratando de vício do produto, aquele se caracteriza de 

maneira solidária, de modo que todos os fornecedores (fabricante e 

comerciante) podem vir a serem demandados conjunta ou separadamente. 

É de se ver que a reclamada tentou se eximir da responsabilidade 

decorrente da norma legal, vez que o vício permaneceu após o prazo de 

lei (30 dias). Assim, caracterizado o desatendimento ao que prescreve o 

texto legal, ou seja, a solução do vício no prazo de 30 (trinta) dias gera ao 

consumidor, ora reclamante, o direito a valer-se de uma das alternativas 

previstas no §1º, do art. 18 do CDC, quais sejam, a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso 

(inciso I); a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II) ou ainda o 

abatimento proporcional do preço (inciso III). Posto isso é que resulta 

procedente o pedido para que seja promovida a restituição do valor pago 

pelo produto na importância de R$ 1.399,00 (um mil trezentos e noventa e 

nove reais), acrescido de atualização monetária a partir da data da 

aquisição. Quanto ao dano moral aventado, igual sorte lhe aponta. Ora, 

configurada na hipótese dos autos o vício do produto, cuja consequência 

é o reconhecimento da responsabilidade civil, que se caracteriza na figura 

do abalo extrapatrimonial. Nesse sentido, inclusive já se manifestou a 

Turma Recursal: RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO 

SANADO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS 

MORAL E MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012) Não há como deixar de reconhecer o 

sofrimento experimentado pelas partes no caso em apreço, porquanto ao 

adquirir uma Geladeira nova para sua residência de lazer, não era de se 

esperar que num prazo tão exíguo esse viesse a apresentar vício que o 

tornava inadequado ao fim a que se destina. De mais a mais, vale 

observar que o dano se caracteriza na forma in re ipsa, prescindindo de 

provas a respeito. Nesse sentido, colhe-se: RECURSO INOMINADO - 

DEFEITO DO PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO DANO - 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Os danos morais se consubstanciaram nos 

constrangimentos e dissabores vivenciados pelo autor, em razão da 

privação do produto adquirido, bem como pelo descaso da recorrente na 

condução do problema. 2- Dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da 

conduta. 3- Redução do valor indenizatório fixado no decisum, a fim de 

adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade. (RNEI, 

2209/2007, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 11/10/2007, Data da publicação no DJE 

25/10/2007) RECURSO INOMINADO - DEFEITO DO PRODUTO - VÍCIO NÃO 

SANADO - DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 2162/2011, DR. GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 13/03/2012, Data da publicação no DJE 26/03/2012) Esses os 

fundamentos que apontam a caracterização do abalo extrapatrimonial, 

passível, portanto de reparação. Para o fim de se alcançar o quantum da 

fixação da indenização imprescindível o atendimento aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não se afastar da sua 

dúplice finalidade, que é não caracterizar o enriquecimento ilícito do 

ofendido e, nem assim, deixar de aplicar o caráter pedagógico ao ofensor, 

para que não venha a reiterar em condutas dessa mesma natureza. 

Nesse passo entendo suficiente a fixação do dano moral experimentado 

pela parte no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). III – DISPOSITIVO 

Isto posto OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para o fim de condenar a reclamada: • Ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a que 

foram submetidos os reclamantes, devendo o valor ser atualizado 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV a partir da presente data, 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º); • A 

restituírem o valor pago pelo aparelho celular que totalizou o montante de 

R$ 1.399,00 (um mil trezentos e noventa e nove reais) , acrescido de 

atualização monetária a contar da data da aquisição, qual seja 25/08/2017. 

Por pertinência DETERMINO que a reclamada promova o recolhimento do 

produto sito, 01 (uma) Geladeira marca Consul, cor branca, 340 litros 

objeto da presente, sendo o adquirido junto à reclamada, no endereço 

declinado pelo autor a sua exordial. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 
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Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 08 de março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA APARECIDA FRANTZ OAB - MT7929/O-O (ADVOGADO)

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO REZENDE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000266-22.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: RODRIGO DE ALMEIDA 

MALVEZZI EXECUTADO: SERGIO REZENDE DE SOUZA Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição acostada aos autos 

(ID 11739200). Referente o assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já 

definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: Banco Bradescard 

S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO 

APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. 

RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 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. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza 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. Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-02.2016.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000386-02.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JESSIKA BEATRIZ OLIVEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o 

pagamento voluntário e a parte promovente concordou com os valores, 

assim como foi expedido Alvará Eletrônico n° 383319-4/2018. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO 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. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ 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. 

Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 345 de 611



Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-19.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOISINIL MORAES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000790-19.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOISINIL MORAES DA GUIA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Inexistindo preliminares, passo a análise de MÉRITO. Os pedidos 

do autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos materiais e morais promovida em face de CLARO 

S.A, solicitando o cancelamento da dívida no valor de R$ 162,75 (cento e 

sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), incluída junto aos 

órgãos protetivos desde a data de 03/09/2015. Alega que não reconhece 

o débito cobrados, razão pela qual não se justifica a inserção de seu 

nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos telas sistêmicas da contratação. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho 

que a reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais do 

proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, 

por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. 

Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de 

forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a 

verdadeira identidade da solicitante, assumiu o risco de causar danos de 

ordem moral e patrimonial, respondendo por eles. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, a existência de outros registros em nome da parte, 

posteriores ao discutido nos autos, não afasta a condenação por dano 

moral, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório. 

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 reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

162,75 (cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), 

incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 03/09/2015; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. 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). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000032-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000032-40.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANKSNELIO 

NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL PARTICIPACÕES S.A. 

VISTOS EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC.. 

GRATUIDADE Indefiro os benefícios da justiça gratuita ao reclamante, uma 

vez que o mesmo é renomado empresário do ramo imobiliário na cidade, 

sendo notório que anda de carro novo (Hilux) e leva estilo de vida 

incompatível com a sua declaração de pobreza. VALOR DA CAUSA 

Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo 

do estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: “§ 

3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante requer 

condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a 

inexigibilidade do débito de R$ 107,82 ( cento e sete reais e oitenta e dois 

centavos), determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 

10.107,82 (dez mil duzentos cento e sete reais e oitenta e dois centavos). 

PRELIMINARES Acolho a preliminar de Adequação do Polo Passivo da 

Demanda em razão de incorporação do grupo Empresarial para figurar em 

vez de EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A, figure a Empresa CLARO S/A. 

Rejeito a preliminar de Inépcia da Inicial em razão em razão de ausência 

dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda, tendo em vista 

que a parte reclamante em sua impugnação sanou o vício de origem, 

juntado comprovante de residência em seu nome e documentos que 

comprovam sua hipossuficiência financeira. Rejeito preliminar de Conexão 

suscitada pela reclamada, tendo em vista que os autos 

1000033-25.2017.8.11. 0024 versa sobre parte, valores e contratos 

diferentes, sendo que o supracitado processo foi julgado improcedente 

recentemente em data de 22/02/2018. Passo ao exame do MÉRITO. Os 

pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

Franksnélio Nascimento De Souza em face de Embratel Participações S/A 

(Claro S/A). Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em 

seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$ 107,82 (cento e sete reais e oitenta e dois centavos) referente ao 

Contrato nº 185097022, com data de inclusão em 27/07/2016. Contudo, 

esclareceu que jamais ficou devendo para a ré e não possui relação 

jurídica com a mesma, razão pela qual não se justifica a inserção de seu 

nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano tendo em vista que a reclamante utilizou seus 

serviços referente à cobrança de serviços prestados pela mesma 

(ligações de longa distância pelo código 21), que se reportam as faturas 

oriundas da linha telefônica (041) 3566-1154 – Código: 185097022, 

instalada pela operadora local OI S/A. Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

apresentou apenas telas e extratos unilaterais que não são suficientes 

para comprovar a relação contratual entre as partes isolados de contrato 

celebrado com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação, apenas documentos unilaterais que não comprovam a 

relação contratual entre as partes. O documento deveria ter acompanhado 

a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a 

parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho 

que a reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais do 

proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, 

por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas suas consequências. 

Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de 

forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a 

verdadeira identidade da solicitante, assumiu o risco de causar danos de 

ordem moral e patrimonial, respondendo por eles. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Ressalta-se porém, que o 

reclamante tem inserções preexistentes, a existência de outros registros 

em nome da parte, anteriores ao discutido nos autos, afasta a 

condenação por dano moral e neste caso cabível a aplicação da Súmula 

385 STJ, in verbis. Súmula 385/STJ - 11/07/2017. Responsabilidade civil. 

Dano moral. Consumidor. Anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito. Indenização. Descabimento quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Recurso especial repetitivo. 

Recurso especial representativo da controvérsia. CDC, art. 43, § 2º. 

CCB/2002, art. 186. CF/88, art. 5º, V e X. CPC, art. 543-C. «Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.» DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, OPINO pela acolhimento da preliminar de Adequação do 

Polo Passivo a Empresa Claro S/A e rejeito as preliminares de Inépcia da 

Inicial e Conexão e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para RECONHECER a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

107,82 (cento e sete reais e oitenta e dois centavos) referente ao 

Contrato nº 185097022, com data de inclusão em 27/07/2016, discutido 

nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

InDEFIRO o benefício da assistência judiciária ao reclamante. MODIFICO de 

ofício o valor de causa para R$ 10.107,82 (dez mil duzentos cento e sete 

reais e oitenta e dois centavos). 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). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91783 Nr: 496-97.2015.811.0009
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 36,00 

(trinta e seis reais) , para cumprimento do mandado de citação/intimação 

expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001418-53.2017.8.11.0009

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:

CHARLENE SILVEIRA SERGIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001418-53.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CHARLENE SILVEIRA SERGIO Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão, proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de CHARLENE 

SILVEIRA SÉRGIO, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos. Entre um ato e outro, a parte autora 

manifestou no ID 11983688, informando a desistência da ação, pugnando 

pela extinção do feito. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o feito, verifico tratar-se de desistência da ação, o 

que tenho como plenamente cabível pela parte autora. Assim, HOMOLOGO 

a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em face de CHARLENE SILVEIRA SÉRGIO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, 10 de março de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001722-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (REQUERIDO)

JOSE PEREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001722-52.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOSE PEREIRA DA 

CUNHA - EPP, JOSE PEREIRA DA CUNHA Vistos etc. Trata-se de 

“Embargos de Declaração” opostos pela parte autora em face da r. 

decisão proferida ao ID 10666468. Alega o autor que, ao proferir a r. 

decisão nos autos determinando a citação do réu para , no prazo de 5 

(cinco) dias pagar a integralidade da dívida, este Juízo incorreu em 

contradição, pois estaria contrária ao DL 911/69, bem como, ocorreu em 

omissão ao não fixar desde já os honorários advocatícios. É, em síntese, o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Como de conhecimento, a dicção do 

artigo 1.022, inciso I e II, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem 

como suprir omissão de ponto ou questão existente em qualquer decisão 

judicial. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Compulsando os autos verifico que não há na decisão objurgada nenhuma 

das hipóteses autorizadoras para promoção dos embargos de declaração, 

ou seja, inexiste contradição ou qualquer outro vício delineado no artigo 

1.022, do CPC. Em que pese não haver previsão expressa da citação do 

devedor no Decreto Lei 911/69, em uma interpretação sistêmica, a citação 

é um ato indispensável a dar ciência ao devedor fiduciário da existência 

da lide, bem como para a triangularização processual. Ademais, inexiste 

omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, já que estes são 

decididos no trâmite do processo, e não no momento do recebimento da 

inicial e deferimento da liminar. Assim, a questão envolve erro ou acerto do 

Juízo sobre a apreciação do pedido, o que reclama outra espécie de 

recurso para o seu desenrolar. Com efeito, Rodrigo Mazzei[1] salienta que 

“haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas 

premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra”. Demais 

disso, “também não se cogita contradição da decisão com que foi aferido 

no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, está se 

permitindo critério de valoração probante, e não de antagonismo no 

conteúdo decisório – situação que se encarta em análise de eventual error 

in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de declaração“ 

(STJ, Resp 1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011, DJe 

17.03.2011). Ressalto, outrossim, que qualquer irresignação do 

interessado em relação à decisão prolatada deve ser objeto de recurso 

cabível na espécie, uma vez que a via ora eleita não se mostra adequada 

para tanto. Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os 

embargos declaratórios apresentados. 2 – Cumpra-se integralmente a r. 

decisão proferida ao ID 10666468. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 10 de 

março de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, São 

Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 2273.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48922 Nr: 2706-68.2008.811.0009

 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: Sueli Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIDER - FACULDADE DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte exequente/credora, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento(10%), 

bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

causa.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107960 Nr: 1234-77.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO LORENSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.324

 Autos nº. 1234-77.2014.811.0009 – Código nº. 107960

Despacho

Vistos, etc.

INTIME-SE o reeducando para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça 

em Juízo, a fim de dar continuidade ao cumprimento das condições que lhe 

foram impostas na audiência admonitória de fl. 193, eis que MANTENHO as 

mesmas condições, em razão da ausência de estabele-cimento prisional 

adequado nesta Comarca.

 PROCEDA-SE ao cálculo da pena, ABRINDO-SE VISTA ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 22 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 42443 Nr: 3439-05.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, LAIR 

JULIANO GONÇALVES, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 3439-05.2006.811.0009 – Código nº. 42443

Despacho

Vistos, etc.

 Ante a necessidade de readequação da pauta de audiência, redesigno a 

solenidade aprazada para o dia 24 de abril de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder-MT, 08 de março de 2018.

Às providências.

Maurício Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 1781-91.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA, 

HELIO PERINA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 1781-91.2016.811.0009 – Código nº. 99433

Despacho

Vistos, etc.

1. INDEFIRO, por ora, o pedido defensivo retro, no tocante a reserva de 

assentos para os familiares e amigos do acusado Jhyonathan, haja vista 

que não vislumbro neste momento a necessidade desta providência, 

considerando a estrutura do plenário do júri desta comarca.

No mais, anoto que eventual excesso do público ao número de cadeiras 

disponíveis poderá haver a distribuição de senhas, a ser providenciado 

pela administração do fórum, e o pedido, ora em tela, poderá ser 

reanalisado, priorizando os familiares, devidamente comprovados.

2. Já quanto aos assistentes de defesa, não vejo óbice em acompanhar a 

sessão plenária junto com a defesa.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 09 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 1454-25.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIELTON EVANDRO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53553/SP

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Luiz Fernando Casilhas para que, no prazo 

de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 431 da 

CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor judiciário 

manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em 

carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela 

imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para 

devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 1781-91.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA, 

HELIO PERINA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n°. 1781-91.2016.811.0009 – Código n°. 99433

Despacho

Vistos, etc.

1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Luiz Carlos Félix Viana, 

requerida pelo MPE (fls. 517/518), e da testemunha Lucinei Celestino 

Ribeiro, requerida pela defesa do réu Hélio Perina Júnior.

2) Outrossim, aguarde-se a realização do sessão do júri.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 09 de março de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48893 Nr: 2684-10.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR TOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENOR TOMAS, Rg: 1872043-9, 

Filiação: Jordelina Tomas e Albino Tomas, data de nascimento: 23/06/1947, 

brasileiro(a), convivente, diarista em sítios e fazendas. atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Autos n°: 2684-10.2008.811.0009 (Código 48893)Autor: 

Ministério Público EstadualRéu: Adenor Tomas AÇÃO PENALV I S T O S.O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Adenor Tomas, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, pela 

prática, em tese, da conduta delitiva prevista no artigo 121, §2º, I e IV do 

Código Penal. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30/10/2008, por 

volta das 16h30min, em uma praça localizada em frente à rodoviária deste 

município, o acusado, por motivo torpe e adotando comportamento que 

dificultou a defesa da vítima, e por meio da utilização de uma faca, 

desferiu golpes certeiros nela, causando a sua morte.Consoante narra a 

denúncia, o acusado flagrou a vítima beijando sua esposa na boca, motivo 

pelo qual se aproximou, munido de uma faca de mesa e, sem oferecer ao 

alvo qualquer chance de resistência, desferiu vários golpes na região 

torácica, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame 

necroscópico e mapa topográfico inclusos.Informa, ainda, que após o 

delito o acusado e sua esposa se evadiram do local dos fatos, tendo sido 

encontrados posteriormente pelos milicianos.A denúncia foi recebida na 

data de 17/11/2008 (f.79).O acusado Antônio foi citado na data de 

19/11/2008 (f.85), formulando pedido de liberdade provisória em 

10/12/2008, a qual foi concedida, por meio da decisão de f.125-127, tendo 

sido ele posto em liberdade na data de 04/03/2009, sendo apresentada 

resposta à acusação em 20/03/2009.Designada instrução, ainda na 1ª 

fase do procedimento, que se realizou no dia 03/06/2009, tomando-se 

depoimento dequatro testemunhas, e, defronte a ausência do réu ao ato, 

revogada a ordem de libertação provisória, sem efeito prático porque o 

increpado permaneceu foragido. Em continuação da instrução foi inquirida 

maisuma testemunha, bem como foi concedido o prazo para as partes 

apresentarem alegações finais, sendo que a acusação formulou-as nos 

moldes da peça de f.221-223, ao passo que a Defesa manifestou-se nos 

termos da petição de f.226-231.Por existirem motivos suficientes de 

verificação da autoria e da materialidade do crime de homicídio, 

qualificado, foi exarada sentença de pronuncia em 31/07/2012 

(f.232-238).Transitada em julgado a decisão de submissão do réu ao 

Conselho Popular de Sentença, o Ministério Público indicou as provas 

testemunhais e promoveu os requerimentos de diligências na fase do 

artigo 422 do CPP (f.254).A Defesa, por sua vez, pugnou pela expedição 

de edital de intimação da decisão de pronúncia, bem como pela expedição 

de ofício para averiguação das alegações do possível óbito do acusado 

(f.256).Expedido edital de intimação da pronúncia, bem como, aportando 

notícia sobre a ausência de qualquer registro do óbito do réu, o Ministério 

Público novamente manifestou-se no feito e a Defesa, além de ter arrolado 

em comum as testemunhas da acusação, pugnou pela revogação da 

prisão preventiva (f.280-281).Instado a manifestar-se sobre o 

requerimento formulado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento, 

bem como pela expedição de carta precatória, a fim de cumprir o mandado 

de prisão, com observância dos novos endereços apresentados 

(f.283-288).A revogação da preventiva foi denegada e determinada a 

expedição de Carta Precatória visando a efetividade da ordem 

segregacional, até hoje sem resultado frutífero.A Sessão de julgamento 

efetivamente se realizou na data de hoje, sendo que após o 

desenvolvimento das fases procedimentais próprias a esta etapa do 

processo, com exposição das teses acusatórias e absolutórias, nos 

termos do art. 485 do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente, os 

senhores jurados, a douta representante do Ministério Público e o digno 

Defensor Público, atuando na defesa do réu, a escrivã e os oficiais de 

justiça dirigiram-se à sala especial a fim de ser procedida a votação dos 

quesitos, tendo oo Colendo Conselho de Sentença, por meio de votação 

sigilosa, assim deliberado:Por maioria, admitiram que no dia em 30 de 

outubro de 2008, por volta das 16h30m, nas imediações da praça pública 

localizada em frente ao terminal rodoviário municipal, Samuel Fernandes da 

Silva foi atingido por golpes de faca, que foram a causa direta e suficiente 

de sua morte;Por maioria, decidiram que o réu Adenor Tomas foi o 

responsável pela morte da vítima, ao desferir os golpes em seu corpo, que 

causaram-lhe a morte.Por maioria, afirmaram não absolver o réu.Por 

maioria, ainda, entenderam que o réu atuou de modo a dificultar a defesa 

da vítima, adotando meio de execução que impediu-lhe a defesa, assim 

como, agiu motivado por razões ignóbeis, pueris, pelo simples sentimento 

de ciúmes porque a vítima fazia gracejos e abordava a esposa do 

acusado.Em obediência à soberania dos vereditos emanados do nobre 

Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a ação penal vertida pelo 

Ministério Público Estadual, para condenar o réu Adenor Tomas,brasileiro 

de estado civil e paradeiro ignorados, nascido aos 23 dias do mês de 

junho do ano de 1947, em Marau/BA, filho de Jordelina Tomas e Albino 

Tomas, pelo cometimento do crime de homicídio, duplamente qualificado 

pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima , 

incorrendo nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, do CP. Passo, ato contínuo, 

a realizar a dosimetria da pena, em respeito e subserviência ao princípio 

constitucional da individualização da(art. 5º, XLVII, da CF/88), individuando 

a reprimenda aplicável ao condenado:1ª FASE (art. 59 do CP):Iniciando a 

dosagem pela análise das circunstâncias do art. 59 do CP, há que se 

recordar que o crime de homicídio qualificado possui pena fixada no 

intervalo de 12 a 30 anos de reclusão, assim como, existindo duas causas 

de qualificação, uma delas serve a adjetivar o delito e a outra a agravá-lo, 

se prevista como causa agravante da Parte Geral do Codex.Nesse 

diapasão, utilizando a qualificadora do inciso IV (recurso que dificultou a 

defesa da vítima) para adjetivar o delito, deixo a outra adjetivante para a 

fase intermediária, encontrando, porém, outras causas de negativação 

das circunstâncias judiciais, a saber, o modus operandi, ou como 

chamado pelo legislador, as circunstâncias do crime, na medida em que, 

conforme restou demonstrado, Adenor e Samuel eram transeuntes 

permanentes das imediações da rodoviária municipal e no dia dos fatos, o 

réu ao ver a vítima abordando sua convivente (Maria das Graças) sem 

qualquer admoestação prévia, investiu contra a vítima e deu-lhe – no 

mínimo – 5 golpes de faca, todos na região dos membros superiores, 

sendo de se salientar que o fato ocorreu em plena luz do dia, no meio do 

paço público, e por intermédio de uma faca de serra de mesa, que o 

increpado usava para cortar fumo e a qual manejava no instante dos fatos 

para descascar uma laranja, tudo a denotar um panorama absolutamente 

incomum e que não pode ser tido como normal a esse tipo de delito.Assim, 

negativada somente uma circunstância judicial, acresço a pena-base 

pouco acima do mínimo legal, arbitrando-a em 13 anos, 2 meses e 12 dias 

de reclusão.2ª FASE (Agravantes e Atenuantes):No que concerne à 

segunda fase da dosagem de pena, encontra-se presente a causa de 

agravo da pena, arrolada na parte geral, e concernentes aos motivos do 

crime (motivo torpe), razão porque, usada uma das causas de 

qualificação reconhecidas pelo Corpo de Jurados para adjetivar a pena, a 

outra pode ser valorada como agravante, se prevista em lei, como define a 

jurisprudência pátria:“Existindo pluralidade de qualificadoras, esta Corte 

Superior de Justiça admite a consideração de uma delas para justificar o 

tipo penal qualificado (no caso, o motivo fútil) e as demais circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, na primeira fase, ou como agravantes, na 

segunda etapa de dosimetria da pena” (STJ, AgRg no AREsp 

299776,Relator:Ministro Rogerio Schietti Cruz, Julgamento:19/03/2015, 

Órgão Julgador:T6 - SEXTA TURMA).Aplicando, assim, a causa de 

agravamento, faço-o na fração consagrada na doutrina como a adequada 

para esta fase da dosimetria (1/6), encontrando a pena em 15 anos, 4 

meses e 24 dias de reclusão.3ª FASE (Causas de aumento e 

diminuição):Finalmente, na última etapa de dosagem da pena, não encontro 

causas de aumento ou redução, razão porque torno a pena definitiva em 

15 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a qual deverá ser iniciada no 

regime fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal, 

na medida em que se trata de crime gravado pela hediondez.DIREITO DE 

APELAR EM LIBERDADEAdemais, sobreleva mencionar que o réu se 

manteve foragido desde o início da instrução penal,logo após ser solto ao 

cabo de seu interrogatório, o que já se estende por mais de 7 anos, 

demonstrando a intenção de não se curvar ao julgamento e a eventual 

condenação por seus atos, razão porque, renovo o decreto de prisão 

preventiva do condenado, negando-lhe o direito de recorrerem em 

liberdade, devendo ser lançado no BNMP o decreto prisional e efetivado a 

acautelamento do réu onde estiver, para que inicie o cumprimento da pena 

que lhe foi imposta, autorizando a exclusão e baixa, caso sobrevenha a 

informação formal e comprovada de sua morte.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1 

–Expeça-se a competente Guia de Recolhimento, encaminhando-a ao 

Juízo da Vara de Execuções Penais desta Comarca, para a formação dos 

Processos Executivos, procedendo-se às anotações de estilo. 2 - A 

suspensão dos direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os 

efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de 

eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a 

perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).3 - Oficie-se ao Cartório 

Eleitoral respectivo, comunicando sobre a suspensão ventilada. 
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Comunique-se e registre-se, oportunamente.Publicada no Plenário do Júri 

da Comarca de Colider/MT, em 30 de março de 2017, às 15:45h, saindo as 

partes intimadas para os efeitos recursais. FABIO PETENGILL,Juiz 

Presidente do Tribunal do Juri

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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 10 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49320 Nr: 51-89.2009.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO AMORIM DA SILVA, LUIZ FABIANO 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556-MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO AMORIM DA SILVA, Cpf: 

89276329153, Rg: 1225358-8, Filiação: Vitalino Pereira de Amorim e Julia 

Romana da Silva, data de nascimento: 24/08/1952, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, agente policial, Telefone (66} 9985-8301. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que compareça junto a Administração 

do Fórum desta Comarca de Colíder/MT para retirada do bem apreendido 

nos autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Despacho/Decisão: Processo n°: 51-89.2009.811.0009 (Código nº: 

49320)AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRÉUS: 

Benedito Amorim da Silva e Luiz Fabiano da CostaAÇÃO PENAL Vistos.A 

fim de sanar a omissão da sentença no que pertine aos bens apreendidos 

(fls. 65, 63 e 68), DETERMINO que se proceda a intimação das partes, 

para que compareçam junto a Administração do Fórum da Comarca de 

Colíder/MT, para retirada dos bens apreendidos nos autos, mediante 

comprovação de propriedade, no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o 

prazo sem que o(s) proprietário(s) dos bens manifeste(m) interesse em 

reavê-los, diante do lapso temporal de mais de 10 anos da apreensão, 

determino o perdimento do objeto, em favor da União.Não sendo as partes 

encontradas nos endereços fornecidos nos autos, DETERMINO que as 

intimações sejam procedidas pela via editalícia. Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Colíder/MT, 17 de julho de 2017.FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 1575-68.2002.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PAULO FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAN PAULO FIGUEIRA, Cpf: 

89746953168, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que compareça junto a Administração 

do Fórum desta Comarca de Colíder/MT para retirada dos bens apreendido 

nos autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Despacho/Decisão: Processo n°: 1575-68.2002.811.0009 (Código nº: 

19860)AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRÉU: Ivan 

Paulo FigueiraAÇÃO PENAL Vistos.A fim de sanar a omissão da sentença 

no que pertine ao bem apreendido (fl. 21), DETERMINO que se proceda a 

intimação do acusado, para que compareça junto a Administração do 

Fórum da Comarca de Colíder/MT, para retirada do bem apreendido nos 

autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Decorrido o prazo sem que o proprietário do bem manifeste interesse 

em reavê-lo, diante do lapso temporal de mais de 10 anos da apreensão, 

determino o perdimento do objeto, em favor da União, e, 

consequentemente sua destruição.Não sendo encontrado no endereço 

fornecido nos autos, DETERMINO sua intimação via edital. Intime-se.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Colíder/MT, 14 de julho de 2017.FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44490 Nr: 1358-49.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON SILVA SANTOS, MARCELO 

VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A GRASSI REALI - 

OAB:8.838-A-OAB/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLON SILVA SANTOS, Cpf: 

72379308187, Rg: 5029985537, Filiação: Ari Antonio Fiorin dos Santos e 

de Neuza Helena da Silva Santos, data de nascimento: 08/02/1981, 

brasileiro(a), natural de São Borges-RS, solteiro(a), operador de secador. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que compareça junto a Administração 

do Fórum desta Comarca de Colíder/MT para retirada dos bens apreendido 

nos autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 5 (cinco) 

dias, bem como indicar os dados bancários, inclusive número de CPF para 

restituição do valor apreendido no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: Processo n°: 1358-49.2007.811.0009 (Código nº: 

44490)AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRÉUS: Marlon 

Silva Santos e Marcelo Vitorino da SilvaAÇÃO PENAL Vistos.A fim de 

sanar a omissão da sentença, no que pertine aos bens apreendidos (fl. 

55), DETERMINO que se proceda a intimação dos acusados, para que 

compareçam junto a Administração do Fórum da Comarca de Colíder/MT, 

para retirada dos bens e valores apreendidos nos autos, mediante 

comprovação de propriedade, no prazo de 05 (cinco) dias.Para o 

levantamento de valores, deverão os réus apresentarem contas 

bancárias, no prazo de 30 dias, sob pena de ser sob pena de perdimento 

em favor do Conselho da Comunidade. Decorrido o prazo sem que o(s) 

proprietário(s) dos bens manifeste(m) interesse em reavê-los, diante do 

lapso temporal de mais de 10 anos da apreensão, determino a destruição 

dos objetos, e quanto ao valor depositado as fl. 55, determino o 

perdimento em favor do Conselho da Comunidade.Não sendo encontrados 

no endereço fornecido nos autos, DETERMINO que as intimações sejam 

feitas via edital. Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Colíder/MT, 06 de 

julho de 2017.FABIO PETENGILL,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 afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.
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Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59135 Nr: 754-15.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR, 

Cpf: 01606938100, Rg: 1318071-1, Filiação: Valdomiro Pereira Silveira 

Cezar e Vilma Pereira Silveira Cezar., data de nascimento: 30/04/1985, 

natural de São -. Paulo-SP, solteiro(a), pintor e mecânico, Telefone (66) 

3541- 13-58. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu Henrique Pereira Silveira Cezar acima 

qualificado, para que compareça junto a Administração do Forúm da 

Comarca de Colíder-MT, para retirada do bem apreendido nos autos, 

sendo este um Aparelho Celular marca Sansung MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, no prazo de 90 ( noventa) dias.

Despacho/Decisão: Autos n°: 754-15.2012.811.0009 (Código 59135)Autor: 

Ministério Público Estadual Réu: Henrique Pereira Silveira Cezar AÇÃO 

PENALV I S T O S em correição.Tendo em vista a ausência de localização 

do acusado, bem como, por não ter ele mantido o seu endereço atualizado 

nos autos, determino a sua intimação por edital.Transcorrido o prazo de 90 

dias, determino a destruição do aparelho celular Samsung, serial 

BD2ZC24US/1-B AK (f.23).Após, promovam-se os atos de diligência para 

o arquivamento dos autos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Colíder (MT), 12 de setembro de 2017.Fabio PetengillJuiz 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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 1269-50.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL APARECIDO DE JESUS DA 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMMANUEL APARECIDO DE JESUS DA 

SILVEIRA, Cpf: 28872225892, Rg: 26.712.686-4, Filiação: Geronimo da 

Silveira e Josefa Santina de Jesus da Silveira, data de nascimento: 

13/02/1982, brasileiro(a), natural de Serrana-SP, solteiro(a), montador 

industrial, Telefone 16 9219-1409. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que constitua novo patrono no prazo 

de 10 dias, advertindo-o que no silêncio o processo será encaminhado à 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1269-50.2012.811.0009 – Código nº. 

80305DecisãoVistos, etc.I - Tendo em vista a ausência de manifestação 

do patrono do acusado Emmanuel Aparecido de Jesus da Silveira, 

intime-se o réu para que constitua novo patrono no prazo de 10 dias, 

advertindo-se que no silêncio o processo será encaminhado à DPE.II - Com 

o decurso do prazo sem manifestação, remetam-se os autos para à 

Defensoria Pública Estadual para a apresentação das contrarrazões.III – 

Com o aporte das contrarrazões, voltem-me os autos conclusos.IV - Às 

providências.CUMPRA-SE. Expedindo-se o necessário.Colíder-MT, 10 de 

novembro de 2017.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83411 Nr: 767-77.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MARQUES DA SILVA, MAICON 

DOUGLAS TEIXEIRA GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINE MARQUES DA SILVA, Cpf: 

03825244113, Rg: 2204641-0, Filiação: Almiro Leles da Silva e Lurdes 

Basso Marques, data de nascimento: 16/03/1991, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, convivente, manicure, Telefone 66 9 9630 0790 e atualmente 

em local incerto e não sabido MAICON DOUGLAS TEIXEIRA GOIS, Cpf: 

05744719105, Rg: 2649925-8, Filiação: Marcos Teixeira Gois e Maria Emilia 

Ferreira, data de nascimento: 20/12/1993, brasileiro(a), natural de 

Palotina-PR, convivente, pintor - 66-9675-7996 (padastro), Telefone 

66-99987-1691. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos réus para que compareçam junto a 

Administração do Fórum desta Comarca de Colíder/MT para retirada dos 

ben apreendidos nos autos, mediante comprovação de propriedade, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Autos n° 787-68.2013.811.0009 (Código 

83433)AUTOR: Ministério Público EstadualRÉU: Hudson Araujo da 

SilvaAÇÃO PENALVISTOS.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia contra Hudson Araújo da Silva, já qualificado nos 

autos, dando-o como incurso no artigo 155, caput, e artigo 311, ambos do 

Código Penal.Às fls. 246/262 foi prolatada sentença condenando o réu à 

pena de 06 anos e 24 dias de reclusão em regime inicial fechado, mais o 

pagamento de 80 dias-multa pelos crimes que lhe foram atribuídos, 

entendimento que foi reformado pela instancia superior para dosar a 

resposta penal definitiva em 05 anos e 02 meses e 12 dias de reclusão, 

em regime inicial fechado, mais o pagamento de 28 

dias-multa.Considerando que o acórdão prolatado nada estabeleceu sobre 

os produtos apreendidos às fls. 414, foi prolatada decisão sanando tal 

irregularidade. Portanto, intime-se o réu na forma terminada, para que 

retire os bens apreendidos, sob pena de perdimento em favor da 

União.Decorrido o prazo fixado no decisum sem qualquer manifestação, 

considerando que os bens estão apreendidos nos arquivos/pátio deste 

Fórum desde o dia 19/03/2013, totalmente abandonados, em condição 

absolutamente indesejável e desarrazoada, de modo que, mesmo estando 

devidamente acautelados, estão se deteriorando e se tornando 

imprestáveis para as finalidades que criados, bem como os encargos 

gerados à própria administração judiciária, declaro o perdimento em favor 

da União ou de instituição credenciada dos bens descritos às fls. 72 

determino suas alienações.Ante a inexistência de leiloeiro judicial efetivo 

neste Juízo, e com esteio na legislação processual de regência e 

regramento do Decreto 21.981/32 e da Lei 4.021/61, nomeio leiloeiro 

público para tal mister, assim o fazendo na pessoa de CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA, legalmente habilitada nos órgãos de classe 

respectivos (JUCEMAT, FAMATO, etc.) e operante do sistema e padrão 

LEILÕES JUDICIAIS SERRANO®, com mais de 10 (dez) anos de 

experiência funcional (art. 880, § 3º, CPC).Nos termos do artigo 24 do 

Decreto 21.981/32 e artigo 13 e §§ da Lei 4.021/61, para fiel contrapartida 

do labor desempenhado pela leiloeira nomeada (art. 884, parágrafo único, 

do CPC), arbitro honorários no importe de 5% (cinco por cento) para 

alienação pública de bens móveis, sendo que, restando 

impossibilitado/revogado o praceamento público por circunstancias alheias 

à vontade dos nomeados, estes perceberão o importe de 2% (dois por 
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cento) do valor da avaliação.Na consecução do seu labor, a leiloeira 

nomeada deverá fiel obediência ao artigo 884 do CPC e artigo 19 e ss. do 

Decreto nº 21.981/32 c/c artigo 5º e ss. da Lei nº4.021/61, viabilizando o 

praceamento público presencial ou eletrônico, através da rede mundial de 

c o m p u t a d o r e s ,  c o m  o b s e r v â n c i a  d o  P r o v i m e n t o 

025/2011/CMag/TJMT.Promova-se a avaliação do bem através de oficial de 

justiça, o qual deverá certificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 5 

dias.Cumprida a determinação anterior, expeça-se edital de hasta pública 

(leilão) nos termos do Manual de Bens Apreendidos do CNJ, com a 

observância das regras do art. 670 e seguintes do CPC, ficando a 

Secretaria da Vara autorizada a especificar as respectivas datas;Das 

datas designadas para o leilão, intimem-se o Ministério Público 

pessoalmente e os defensores dos acusados pelo DJ eletrônico;Realizado 

o leilão, promova-se o depósito dos valores arrecadados em conta judicial 

vinculada ao presente processo, descontadas as despesas de 

apreensão, transporte, armazenagem e processamento da venda.Após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.Organize-se a alienação em lotes ou em conjunto 

com outros bens de mesma natureza, de modo a alcançar maior 

visibilidade e interesse/procura de eventuais interessados.Designada a 

data e local do leilão, remeta-se cópia da presente decisão para os órgãos 

de mídia falada e escrita da região (sites de notícias, rádio, televisão, 

jornais, redes sociais, etc.), para ampla divulgação, bem como à 

Assessoria de Comunicação do TJMT, com a mesma finalidade, sobretudo 

como forma de convocação de pessoas que tenham bens apreendidos 

para solicitar a restituição ou de interessados na venda dos 

bens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Colíder (MT), 15 de agosto de 2017. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85497 Nr: 2893-03.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELSON NOGUEIRA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAELSON NOGUEIRA CARLOS, Cpf: 

02234558140, Rg: 2078821-5, Filiação: Marinete Nogeuria Carlos e Adalton 

dos Reis Carlos, data de nascimento: 12/12/1986, brasileiro(a), natural de 

Nova Canaã do Norte-MT, solteiro(a), operador de máquinas e 

equipamentos, Telefone 66-96731596. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, para no prazo de 10 (dez) dia, informar os 

dados bancários necessários para o levantamento da fiança, salientando 

que sua inércia importará, desde já, na perda dos valores em favor da 

União.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Verifica-se pela certidão de fl. 163, que 

o réu encontra-se em local incerto e não sabido.2. Diante disso, determino 

sua intimação via edital, para no prazo de 10 (dez) dia, informar os dados 

bancários necessários para o levantamento da fiança, salientando que 

sua inércia importará, desde já, na perda dos valores em favor da União.3. 

Após, não havendo pendências, arquive-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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82708 Nr: 2093-64.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEREIRA MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO PEREIRA MAFRA, Rg: 

1.565.207-6, Filiação: Maria do Carmo Soares Pereira e Mozar Pereira 

Mafra, data de nascimento: 05/06/1989, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do reeducando para que efetue o pagamento da 

pena de multa no valor atualizado de R$ 13.295,00 (treze mil duzentos e 

noventa e cinco reais). 222), no prazo de 10 dias, ou então, requerer o 

seu parcelamento, sob pena de envio de fotocópias das peças 

necessárias à Procuradoria Geral do Estado - PGE.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2093-64.2012.811.0009 – Código nº. 

82708DecisãoVistos, etc.1.Intime-se o réu via edital para o pagamento da 

pena de multa.2.Decorrido o prazo sem que tenha havido o pagamento da 

referida pena e/ou requerimento do reeducando, remetam-se cópias a 

Procuradoria do Estado para as providências e após arquive-se.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 23 de 

janeiro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57833 Nr: 2117-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTOS VIEIRA, ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ SANTOS VIEIRA, Cpf: 

30079047904, Rg: 318282, Filiação: Gessi Vieira e Avani Santos Vieira, 

data de nascimento: 09/11/1951, brasileiro(a), natural de Condeúba-BA, 

casado(a), agente de serviços gerais/aposentado, Telefone 

66-9633-3077. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerente, para no prazo de 10 (dez) dias 

para que forneça os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, inclusive o número do CPF, sob pena de ser decretada a perda 

em favor da União

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Em que pese o pedido de fl. 30, é dever 

da parte manter nos autos seu endereço atualizado para que possa 

receber as comunicações relativas ao processo, presumindo-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço fornecido nos autos, por inteligência 

do artigo 274, parágrafo único, do CPC.Ademais, verifica-se que desde o 

ano de 2011, quando peticionou pela restituição dos valores, não há mais 

notícias do requerente nos autos até a presente data, some-se a isso o 

fato de que nem mesmo seu patrono sabe dizer seu paradeiro, conforme 

comprova a petição de fl. 30, o conduz a conclusão lógica de que 

encontra-se em local incerto e não sabido.Assim sendo, DETERMINO a 

intimação do requerente via edital, consignando o prazo de 10 (dez) dias 

para que forneça os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, sob pena de ser decretada a perda em favor da União.2. Para o 

caso de vencido o prazo estipulado acima sem qualquer aceno por parte 

do requerente, fica desde já DECRETADA a perda dos valores em favor 

da União.3. Após, não havendo pendências, arquive-se 

independentemente de nova ordem. 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, Francieli Mocci 
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Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33918 Nr: 1480-33.2005.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURIVALDO PORTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURIVALDO PORTO DE SOUZA, Filiação: 

Lidio Rodrigues Porto e Ana Felix de Souza, data de nascimento: 

03/01/1963, brasileiro(a), natural de Cristópolis-BA, casado(a), 

borracheiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de eventuais herdeiros do indiciado JURIVALDO 

PORTO DE SOUZA, para no prazo de 10 (dez) dias promover a retirada do 

bem apreendido, salientando que a inércia importará, desde já, na perda 

do bem para a União.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Considerando as certidões de fls. 126 e 

136, determino a intimação de eventuais herdeiros por edital, para no 

prazo de 10 (dez) dias promover a retirada do bem apreendido, 

salientando que a inércia importará, desde já, na perda do bem para a 

União, independendetemente de nova ordem.2. Após, não havendo 

pendências, arquive-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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38189 Nr: 428-65.2006.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR DOS SANTOS, Rg: 1531693-9, 

Filiação: José Candido dos Santos e Zilda Ramos dos Santos, data de 

nascimento: 02/03/1976, brasileiro(a), natural de Esmeralda-MG, 

convivente, carvoeiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: para comparecer junto à Administração do Fórum da Comarca 

de Colíder/MT, para retirada do bem apreendido nos autos, mediante 

comprovação de propriedade, no prazo de cinco (05) dias, sob pena do 

perdimento em favor da União

Despacho/Decisão: Processo n°: 428-65.2006.811.0009 (Código nº: 

38189)AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRÉU: Valdir 

dos SantosAÇÃO PENAL Vistos.A fim de sanar a omissão da sentença no 

que pertine aos bens apreendidos, determino o perdimento, em favor da 

União, da arma apreendida no presente processo, que ainda não teve 

destinação, nos termos do artigo 122 do Código de Processo Penal e 

artigo 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.Oficie-se ao Comando do Exército, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que promova a retirada 

da arma, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às Forças Armadas, na forma da Lei n.º 10.826/2003, artigo 25, com a 

redação dada pela Lei n.º 11.706/2008, com a maior brevidade 

possível.Ademais, no tocante ao veículo apreendido, DETERMINO que se 

proceda a intimação do acusado, para que compareça junto a 

Administração do Fórum da Comarca de Colíder/MT, para retirada do bem 

apreendido nos autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo sem que o proprietário do bem 

manifeste interesse em reavê-lo, diante do lapso temporal de mais de 10 

anos da apreensão, determino o perdimento, em favor da União, do veículo 

marca Fiat, modelo Pick UP, de cor branca, placa JYF 2914.Não sendo 

encontrado no endereço fornecido nos autos, DETERMINO sua intimação 

via edital. Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Colíder/MT, 03 de abril de 

2017.FABIO PETENGILL,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 afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 1184-69.2009.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY BRUNO MIRANDA DOS SANTOS, 

EZEQUIEL FELISBINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLLEY BRUNO MIRANDA DOS 

SANTOS, Cpf: 03250527190, Rg: 1947600-00, Filiação: Delcio Miranda dos 

Santos e de Maria de Fátima Miranda dos Santos, data de nascimento: 

10/05/1990, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), diarista e 

atualmente em local incerto e não sabido EZEQUIEL FELISBINO PEREIRA, 

Cpf: 03321232197, Rg: 2137125-3, Filiação: Antonio Felisbino Pereira e de 

Maria Cleuza Pereira, data de nascimento: 15/05/1989, brasileiro(a), 

natural de Londrina-PR, casado(a), autonomo. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos acusados, para que compareçam junto a 

Administração do Fórum da Comarca de Colíder/MT, para retirada dos 

bens apreendido nos autos, às fls. 63, mediante comprovação de 

propriedade, no prazo de 90 (noventa) dias.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Diante da constatação de 

inatividade no andamento processual superior a 120 dias, determino que a 

secretaria do juízo diligencie no sentido de evitar a reiteração de tais 

situações, atentando para a importância de que os atos processuais 

decorrentes dos efeitos reflexivos da sentença penal tenham um 

cumprimento mais célere, notadamente porque essas diligências impactam 

diretamente na taxa de congestionamento processual, que é um dos 

parâmetros de controle de efetividade jurisdicional adotados pelo Conselho 

Nacional de Justiça.Portanto, doravante, deverá a Secretaria adotar 

procedimentos que otimizem as medidas de arquivamento de processos 

sentenciados, desenvolvendo mecanismos de controle de prazos para as 

comunicações e baixas necessárias.Existindo qualquer impedimento, 

certifique-se, tomando a Sra. Gestora as medidas necessárias para o 

prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, voltando-me os autos 

conclusos para decisão em gabinete.Providências necessárias.Colíder – 

MT, 29 de agosto de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53456 Nr: 893-35.2010.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTUNES PEREIRA, JONAS ALVES 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ANTUNES PEREIRA, Rg: 261538-6, 

Filiação: Maria Nunes Silva Pereira, data de nascimento: 08/04/1978, 

brasileiro(a), natural de Fortaleza-CE. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do indiciado para a retirada dos bens apreendidos 

às f. 14, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de destruição e perdimento, bem como INTIMAÇÃO do 

indiciado para que compareça junto à secretaria da vara, com a finalidade 

de retirada do valor de R$ 11,00 (onze reais), no prazo de 90 (noventa) 

dias.

Despacho/Decisão: Processo n°: 893-35.2010.811.0009 (Código nº: 

53456)Indiciado: Jonas Alves FigueiredoVistos.Considerando que na 

decisão proferida às fls. 72/74 não constaram disposições acerca dos 

objetos apreendidos, passo a dar destinação aos referidos bens. No 

tocante aos itens apreendidos descritos em fl. 14, DETERMINO que se 

proceda a intimação do indiciado para a retirada, mediante comprovação 

de propriedade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de destruição e 

perdimento.Não sendo encontrado no endereço fornecido nos autos, 

intime-se via edital.Quanto ao valor apreendido, compreendido em R$ 11, 

00, (onze reais), constato que inexiste nos autos qualquer prova de que 

seja de origem ilícita. Sendo assim, proceda-se a intimação do indiciado, 

para que compareça junto a Secretaria da Vara, com a finalidade de 

retirada do valor acostado nos autos, no prazo de 90 (noventa) 

dias.Decorrido o prazo sem que o proprietário dos bens manifeste 

interesse em reavê-los, diante do lapso temporal de mais de 07 anos da 

apreensão, determino o perdimento, em favor da União, do veículo marca 

GM/Vectra de cor azul, placa MBO 1000, Itajaí-SC, e do valor em moeda 

corrente de R$ 11,00 (onze reais). Colíder/MT, 5 de maio de 2017.FABIO 

PETENGILL,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 afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55187 Nr: 2625-51.2010.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DIULHO REUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYCON DIULHO REUS SANTOS, Cpf: 

03047869189, Rg: 001.734.411, Filiação: Geraldo Paz dos Santos e Maria 

Reus de Souza, data de nascimento: 22/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Apiacás-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 66 9906-8940. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para comparecer junto à 3ª Vara desta 

comarca a fim de indicar a forma pretendida para a restituição do valor 

pago a título de fiança, informando todos os dados necessários, inclusive 

número do CPF, no prazo de 30 ( trinta) dias.

Despacho/Decisão: Processo n°: 2625-51.2010.811.0009 (Código nº: 

55187)AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRÉU: Maycon 

Diulho Reus Santos AÇÃO PENAL Vistos.Tendo em vista que a sentença 

de fls. 64/65 deixou de dar destinação à fiança recolhida nos autos, 

descrita às fl.18, passo a dar sua destinação. No presente caso, diante da 

sentença que determinou o arquivamento do processo, ante a ausência de 

justa causa para oferecimento da denúncia, DETERMINO a devolução, ao 

acusado, do valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do 

Código de Processo Penal, devendo ele ser intimado a indicar conta 

bancária para onde se transferirá o valor, no prazo de 30 dias, sob pena 

de ser depositado em conta do Juízo ate apresentação de requerimento. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 30 de junho de 2017.FABIO 

PETENGILL,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 afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88020 Nr: 1322-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDO, EERM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 02510733869, Rg: 34.688.460-3, Filiação: Maria do Carmo da 

Conceição, brasileiro(a), convivente, faxineira,aux. de produção, Telefone 

66.9979-8333 e atualmente em local incerto e não sabido JAIME 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, Filiação: Maria de Lourdes da Conceição e 

Eduardo Rodrigues de Oliveira, data de nascimento: 16/07/1981, 

brasileiro(a), natural de Campinas-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: Pelo exposto, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade 

Policial em favor de MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO em face de 

JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA e ELIZANGELA ELAINE RODRIGUES 

MOREIRA, restando confirmadas, portanto, as medidas protetivas já 

aplicadas no decorrer do processo (fls. 18/18-v). Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil.CUSTAS, se devidas, pelo 

réu/ofensor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.DECLARO esta por 

PUBLICADA com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro. 

TRANSITADA EM JULGADO, traslade-se cópia das principais peças para 

os de inquérito policial e/ou ação penal, arquivando-se este.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.Colíder/MT, 15 

de dezembro de 2014.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza 

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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88544 Nr: 1737-43.2014.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON SANTANA DA SILVA, Cpf: 

00833774174, Rg: 1713647-4, Filiação: Miguel de Souza e de Eva Cristina 

da Silva, data de nascimento: 20/11/1985, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 66 9976 1824. 

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 etc. Cuida-se de Pedido de Medidas Protetivas 

requeridas por J.P.de A., em relação à pessoa de V. N. de S.pelos fatos 

expostos inicialmente. É o breve relato. Decido. Como se sabe, a Lei nº 

11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, num movimento 

de proteção à mulher dado o aumento de casos de violência, versou de 
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questões não só criminais, como cíveis, envolvendo violência doméstica 

ou familiar nas suas mais variadas facetas (física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral). In casu, configurada a situação de violência 

doméstica, foi deferido em favor da vítima as medidas protetivas 

requeridas. Entretanto, uma vez aplicadas às medidas de proteção, a 

ofendida/vítima noticiou nos autos o descumprimento das mesmas, o que 

motivou, inclusive, a decretação da prisão preventiva do ofensor. 

Cumprida a ordem de prisão em desfavor do ofensor, a vítima/ofendida 

noticiou nos autos que não mais subsistem os motivos que ensejaram a 

aplicação das medidas protetivas, bem como a prisão cautelar do ofensor. 

Designou-se audiência, nos termos do art. 16 da Lei nº 11.340/2006, 

sendo que, nesta oportunidade, a vítima/ofendida, devidamente assistida 

por seu Advogado, ratificou o pedido formulado, de modo que, mostra-se 

imperioso a revogação das medidas protetivas, bem como a revogação da 

prisão preventiva do mesmo, eis que, agora, ausentes os requisitos legais 

da prisão preventiva, notadamente a necessidade da garantir a ordem 

pública. Por fim, anoto que, as medidas de proteção poderão ser 

aplicadas, em qualquer tempo, caso a violência doméstica seja novamente 

perpetrada. Diante do exposto, julgo procedente o presente pedido, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 269, inc. I, 

do CPC c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006, restando revogada as 

medidas protetivas aplicadas. Pelas mesmas razões acima e, ausentes os 

requisitos legais pertinentes (arts. 312 e seguintes do CPP), REVOGO a 

prisão preventiva do ofensor Valdeir Nunes de Souza, devidamente 

qualificado nos autos, o qual deve ser colocado imediatamente em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se o necessário. 

Declaro por publicada a presente decisão em audiência. Dispensado o 

registro, nos termos da CNGC. Os presentes saem 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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 430-83.2016.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE LOURDES CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL QUINTANA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOURIVAL QUINTANA VICENTE, Cpf: 

60908920172, Rg: 725.536, Filiação: Maria de Lourdes Quintana Vicente e 

Lourival Vicente, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, autonomo, 

Telefone (67)9670-4266. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do ofensor acerca da presente decisão que 

manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas. CIENTIFICANDO-O 

ainda que o descumprimento das determinações aqui constantes importará 

em motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) 

ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver).

Despacho/Decisão: Autos nº. 430-83.2016.811.0009 – Código nº. 

97457DecisãoVistos, etc.1 - DEFIRO como requerido às fls. 31/32. Para 

tanto, MANTENHO as medidas protetivas deferida.2 – INTIME-SE a 

ofendida e o ofensor acerca da presente decisão, deixando este último 

ciente de que o descumprimento das determinações aqui constantes 

importará em motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto 

estiver) ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória 

(se preso estiver), a teor do que dispõe o artigo inciso IV, do artigo 313 do 

Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.3 - Consigno 

que o Oficial de Justiça, quando da intimação, deverá comunicar a 

ofendida da necessidade do comparecimento no Balcão da Secretaria da 

Vara, quando decorrido o período de 6 (seis) meses a partir da intimação 

dessa decisão, para informar a necessidade da manutenção das medidas 

aqui deferidas, sob pena da sua inércia ensejar na extinção do feito.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 16 de 

outubro de 2017.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99381 Nr: 1748-04.2016.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR RODRIGUES, Filiação: Izolina 

Duram Ribeiro Rodrigues, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone (66) 9977-7030. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido de que foi mantida as medidas 

protetivas deferidas, CIENTIFICANDO-O que o descumprimento das 

determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de 

sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se 

beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o 

artigo inciso IV, do artigo 313 do Código de Processo Penal, incluído pela 

Lei Maria da Penha.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1748-04.2016.811.0009 – Código nº. 

99381DecisãoVistos, etc.1 - DEFIRO como requerido à fl. 26. Para tanto, 

MANTENHO as medidas protetivas deferida.2 – INTIME-SE a ofendida e o 

ofensor acerca da presente decisão, deixando este último ciente de que o 

descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo 

para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será 

empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o artigo inciso IV, do artigo 313 do Código de 

Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.3 - Consigno que o Oficial 

de Justiça, quando da intimação, deverá comunicar a ofendida da 

necessidade do comparecimento no Balcão da Secretaria da Vara, 

quando decorrido o período de 6 (seis) meses a partir da intimação dessa 

decisão, para informar a necessidade da manutenção das medidas aqui 

deferidas, sob pena da sua inércia ensejar na extinção do feito.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 16 de 

outubro de 2017.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 09 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85006 Nr: 2393-34.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO RONEY GOMES FAVORITO, Cpf: 

039.401.901-60, Rg: 2105664-1, Filiação: Ozelia Gomes Favorito e Claudio 

Favorito, data de nascimento: 21/04/1989, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, casado(a), funileiro, Telefone 66-9642-9112. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para comparecer junto à 3ª Vara desta 

comarca a fim de indicar a forma pretendida para a restituição do valor 

pago a título de fiança, informando todos os dados necessários.

Despacho/Decisão: (...)Dessa forma, tendo em vista que não há 
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possibilidade de eventual reparação do dano, que não houve condenação 

em custas e despesas processuais, DETERMINO a restituição do valor 

pago a titulo de fiança ao acusado, na forma do artigo 347, do Código de 

Processo 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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 12 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010359-38.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença, tenho por 

bem consignar que a parte requerida informa em petição, que foi deferido 

o pedido de recuperação judicial de sua empresa. Pois bem, antes de 

qualquer outra digressão jurídica, tenho como imperioso ressaltar que a 

suspensão em comento, deferida nos autos da recuperação judicial, tem 

previsão no art. 6º, da Lei n.º 11.101/05, e de acordo com referido Diploma 

Legal, apenas as ações em que restem liquidados os valores devidos ao 

demandante devem ser suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis 

que, hábeis a ensejar constrição judicial em desfavor da requerida, 

recuperanda naqueles autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos 

autos, tenho como imperioso atentar-se ao procedimento previsto no 

Enunciado n.º 51 do FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído 

título executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em 

favor da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da 

sentença de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do 

Enunciado n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 11 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010293-58.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA PRO-MASTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença, tenho por 

bem consignar que a parte requerida informa em petição, que foi deferido 

o pedido de recuperação judicial de sua empresa. Pois bem, antes de 

qualquer outra digressão jurídica, tenho como imperioso ressaltar que a 

suspensão em comento, deferida nos autos da recuperação judicial, tem 

previsão no art. 6º, da Lei n.º 11.101/05, e de acordo com referido Diploma 

Legal, apenas as ações em que restem liquidados os valores devidos ao 

demandante devem ser suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis 

que, hábeis a ensejar constrição judicial em desfavor da requerida, 

recuperanda naqueles autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos 

autos, tenho como imperioso atentar-se ao procedimento previsto no 

Enunciado n.º 51 do FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído 

título executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em 

favor da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da 

sentença de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do 

Enunciado n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 11 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010223-12.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0016480A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Sobre o embargos interpostos, manifeste-se a parte exequente 

em 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-59.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO MACIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-59.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO MACIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHUAN MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 
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declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHUAN MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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 SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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 SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 
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Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO SPONTAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO SPONTAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS BRIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 

pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS BRIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos em 

correição. Uma vez que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

recebo-os para apreciação. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço os embargos e passo a analisá-los. Conforme 

inferido dos autos os questionamentos trazidos pelo embargante 

referem-se a uma nova análise de seus requerimentos, que não teriam 

sido apreciados em seu âmago. Percebido que a parte embargante 
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pretende é alteração da decisão. Matéria não alcançada pelos embargos 

declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade ou até erro 

material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências 

trazidas no processo. Vale anotar, que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material. O que não ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para 

que o Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo. Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae. Diante disso, uma vez que apenas 

as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela legislação – 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada. Isto posto, rejeito os embargos, de 

modo a manter a r. sentença sem alteração, tal qual está lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000299-23.2017.8.11.0009 Parte Autora: MARIA APARECIDA 

CONCEIÇÃO Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 19 de abril de 2018, 13h20min., 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 março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000290-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000290-61.2018.8.11.0009 Parte Autora: WESLEY ALLAN DA SILVA 

LIMA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de abril de 2018, 13h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 08 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000288-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000288-91.2018.8.11.0009 Parte Autora: JOSE LUIZ DA SILVA Parte Ré: 

TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12 

de abril de 2018, 13h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 07 de março de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000287-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BEPDJORE METUKTIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000287-09.2018.8.11.0009 Parte Autora: BEPDJORE METUKTIRE Parte 

Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10 de abril 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, 07 de 

março de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000280-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000280-17.2018.8.11.0009; Parte Autora: FRANCISCO MOREIRA DO 

NASCIMENTO Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de abril 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, 06 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 
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Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000279-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA (REQUERENTE)

WILLER FERNANDO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000279-32.2018.8.11.0009; Parte Autora: WILLER FERNANDO BASTOS 

Parte Autora: THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA Parte Ré: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Parte Ré: J. G. SCHARDONG – ME (MEGA AGÊNCIA 

DE VIAGENS DE TURISMO) FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10 

de abril de 2018, 13h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 06 de março de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000279-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA (REQUERENTE)

WILLER FERNANDO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000279-32.2018.8.11.0009; Parte Autora: WILLER FERNANDO BASTOS 

Parte Autora: THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA Parte Ré: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Parte Ré: J. G. SCHARDONG – ME (MEGA AGÊNCIA 

DE VIAGENS DE TURISMO) FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10 

de abril de 2018, 13h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 06 de março de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000278-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANDRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000278-47.2018.8.11.0009; Parte Autora: ALIANDRA GONÇALVES DA 

SILVA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de abril de 2018, 13h20min., 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, 06 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000276-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAYNE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000276-77.2018.8.11.0009; Parte Autora: FRANCISLAYNE DA SILVA 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de abril de 2018, 13h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 06 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000281-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000281-02.2018.8.11.0009; Parte Autora: APARECIDO CARDOSO 

RODRIGUES Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de abril 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, 06 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000282-84.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KEILA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000282-84.2018.8.11.0009; Parte Autora: ROBERTA KEILA DE JESUS 

SILVA Parte Ré: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, 

EMBRATEL FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10 de abril 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, 06 de março de 2018. Ana Maria 

Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000352-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ESSER (REQUERIDO)

EUNICE APARECIDA MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000352-04.2018.8.11.0009 Parte Autora: A L BOSSA EIRELI – ME Parte 

Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA Parte Ré: EUNICE APARECIDA 

MIRANDA Parte Ré: EDUARDO ESSER FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de abril de 2018, 16h20min., 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, 08 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1002055-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002055-04.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA BETANIA 

DOMINGOS Parte Ré: REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Finalidade: 

I n t i m a r  a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “recusado” o número Id12073169, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder, 12 de março de 2018. 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: 1002053-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002053-34.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA BETANIA 

DOMINGOS Parte Ré: REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Finalidade: 

I n t i m a r  a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “recusado” o número Id 12073032, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder, 12//03/2018. 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: 1002056-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002056-86.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA BETANIA 

DOMINGOS Parte Ré: REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Finalidade: 

I n t i m a r  a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “recusado” o número Id 12072691, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder, 12/03/2018. 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: 1002054-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002054-19.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA BETANIA 

DOMINGOS Parte Ré: REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Finalidade: 

I n t i m a r  a ( s )  p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “recusado” o número Id 12072544 ,para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 
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citação/intimação. Colíder, 12/03/2018. 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: 1000098-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DIAS (REQUERENTE)

AERLEN RICARDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE CARRARO (REQUERIDO)

NATALIA VICARIO ALCANTARA (REQUERIDO)

ANDRE DELLA GIUSTINA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “ausente” o 

número Id12086089, para apresentar o novo endereço da parte 

promovida, para fins de citação/intimação. Ana Maria Guimaraes 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: 1001832-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METAL FISCHER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001832-51.2017.8.11.0009 Parte Autora: MARIA EDINEUZA DA SILVA 

Parte Ré: METAL FISCHER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 26 de abril de 2018, 

16h40min., 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, 08 de março de 2018. Ana Maria 

Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010182-16.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JAIR FUMEGALI DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME (EXECUTADO)

METALURGICA COLIDER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCELO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

MARCELO MARCOS SVERSUT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010182-16.2011.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: 

GILMAR JAIR FUMEGALI DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: SVERSUT & 

SVERSUT LTDA - ME, METALURGICA COLIDER LTDA - ME FINALIDADE: 

INTIMAR a parte PROMOVIDA, na pessoa do (a) advogado para tomar 

ciência dos termos do r. Despacho – ID: 11339168, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010182-16.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JAIR FUMEGALI DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME (EXECUTADO)

METALURGICA COLIDER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCELO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

MARCELO MARCOS SVERSUT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010182-16.2011.8.11.0009; Parte Autora: 

EXEQUENTE: GILMAR JAIR FUMEGALI DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME, METALURGICA COLIDER LTDA - ME 

FINALIDADE: INTIMAR a parte PROMOVIDA, na pessoa do (a) advogado 

para tomar ciência dos termos do r. Despacho – ID: 11339168, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. 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: 8010301-98.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA SILVA NIENKOETTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010301-98.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: DEBORA 

REGINA DA SILVA NIENKOETTER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . FINALIDADE: INTIMAR a parte 

promovente através do(a) Advogado(a) para Manifestar-se no prazo de 

05 dias, quanto a Petição e documentos juntados aos autos no id.: 

12171697 e seguintes. Colíder, 12/03/2018. 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERSINO FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000190-09.2018.8.11.0009 AUTOR: JOVERSINO FERREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Colíder a fornecer a realização de 

procedimento cirúrgico de facectomia com implante de lente intraocular e 

vitrectomia posterior ao paciente JOVERSINO FERREIRA, portador de 

deslocamento de retina em olho esquerdo (CID H33.0). A tutela de 

urgência foi concedida (id. 11731832). A parte autora afirmou que o 

requerido direcionado não cumpriu voluntariamente a decisão liminar e 

pleiteou nova intimação deste, bem como o transporte do paciente e 

demais providências que se fizerem necessárias para o tratamento, além 

requerer a expedição de ofício a clínicas particulares e pessoas físicas 

para a apresentação de orçamento do procedimento buscado (id. 

11823101). Contudo, os pedidos foram indeferidos e determinou-se à 

parte autora a apresentação de 03 (três) orçamentos emitidos por 

instituições públicas ou privadas vinculadas ao SUS que fornecessem o 

procedimento cirúrgico buscado, nos termos dos Enunciados nºs 53 e 56 

da II Jornada de Direito da Saúde (id. 11907591). Em seguida, o(a) 

requerente reiterou o pedido de bloqueio de ativos do Estado, bem como o 

fornecimento de transporte adequado e demais providências que se 

fizerem necessárias para o tratamento e reabilitação do autor, 

oportunidade que juntou aos autos três orçamentos médicos nos 

montantes de R$ 13.000,00 (treze mil reais) - id 12090389 - pág. 1, R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - id 12090389 - pág. 2 e R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais) - id 12090415 - pág. 5. Requisitou-se parecer 

do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para averiguar o valor de mercado dos 

procedimentos solicitados, mormente por se tratar de pedido de bloqueio 

de verbas públicas, as quais demandam escorreita prestação de contas 

(id 12107398), o qual sobreveio e foi acostado aos autos (id 12140674). II 

- FUNDAMENTAÇÃO É de se acolher parcialmente o pedido da parte 

autora no id 12089541. II.1 - Do bloqueio de valores O último parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não foi conclusivo no tocante ao foco 

principal da quesitação, qual seja, a averiguação dos valores de mercado 

dos itens de saúde almejados, por não possuir fonte de informação sobre 

questões mercadológicas, variações de marcas, materiais e tributos, não 

obstante a exigência do art. 1.322 da CNGC: “Art. 1.322. Recomenda-se 

ao juiz que não autorize, salvo motivo justificável e fundamentado nos 

autos, pagamentos superiores aos praticados pelo mercado, inclusive 

devendo observar como parâmetro os preços adotados pelos planos de 

saúde”. De outro lado, a enfermidade que acomete o paciente demanda 

imediata atuação, não só por sua gravidade, mas também pelo fato de que 

a demora na realização do(s) tratamento(s) prescrito(s) poderá acarretar 

ao postulante cegueira permanente, situação na qual foram acostados 

três orçamentos, tudo na forma do Enunciado 56 da II Jornada de Direito 

da Saúde incorporado no art. 1.331 da CNGC: “56 – Saúde Pública - 

Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do 

medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, 

antes de liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija 

da parte a apresentação prévia de três orçamentos”. “Art. 1.331. Havendo 

depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do medicamento ou 

produto com procedimento licitatório pelo poder público, antes de liberar o 

numerário é prudente, sempre que possível, que se exija da parte a 

apresentação prévia de três orçamentos”. E apesar de não ter nenhuma 

indicação de que as instituições públicas ou privadas que apresentaram 

os referidos orçamentos médicos são vinculadas ao SUS, seja na 

postulação da Defensoria Pública, seja nos citados documentos, conforme 

estabelece os Enunciados nºs 53 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde, 

segundo o primeiro parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), embora o 

procedimento seja contemplado pelo SUS, não há prestador credenciado 

para a cirurgia e não há outro meio para este tratamento na rede pública. 

Assim, diante da inexistência de prestadores credenciados ao SUS, há 

impossibilidade material na observância da preferência estabelecida pelos 

declinados Enunciados nºs 53 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde, o 

que a autorizar a excepcional consideração dos orçamentos acostados, a 

par de da urgência do procedimento, haja vista a real possibilidade de 

cegueira permanente ao paciente em caso de demora (id 11723486 - 

Págs. 1/3). Com isso, a inexistência de informações sobre os valores 

praticados pelo mercado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não pode 

servir de óbice à concessão do pleito, suprindo a lacuna a colação dos 

três orçamentos como forma mínima de balizamento, sem falar que os 

demandados, neste ponto, em nada contribuíram a fim de mitigar eventual 

possibilidade de dano ao erário, pois que poderiam ter acostado tais 

informes (indicação de entidades conveniadas, listagem de licitações, 

cotações etc.) no processo de conhecimento. Portanto, diante da 

manifesta ineficiência de a parte ré cumprir as ordens judiciais emanadas 

deste Juízo, bem ainda a grave situação de saúde por que passa a parte 

autora, não há outra solução rápida e eficaz, ao menos por ora, a não ser 

a determinação de bloqueio de valores nas contas daquela. A prestação 

de caução é dispensada, seja em razão da pouca probabilidade de danos 

para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento judicial, 

estrita ao fornecimento de tratamento médico, seja pela hipossuficiência 

da parte demandante, a par de demonstrada a urgência e necessidade, na 

licença do § 1º, do art. 300, do NCPC. A primazia da tutela específica já 

era prevista na codificação anterior, a propiciar a real efetividade do 

instrumento processual para o alcance do pedido buscado, por isso que 

renovado no novel estatuto processual. Sabendo que o art. 301 do NCPC 

confere poderes para a imposição de qualquer outra medida idônea para a 

asseguração do direito, deve-se por um lado garantir o direito à saúde e, 

por outro, assegurar o saneamento das verbas públicas, de modo a se 

coibir danos ao erário. Nesse sentido, tem-se que o bloqueio dos valores, 

via BACENJUD, nas contas bancárias da parte executada, para a 

consecução do procedimento cirúrgico de facectomia com implante de 

lente intraocular e vitrectomia posterior, é medida eficaz para o imediato 

cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência liminar para a 

parte demandante. Alfim, com o levantamento do montante, necessário se 

faz a assinatura de termo de responsabilidade tanto do prestador de 

serviço quanto da parte autora favorecida, nos termos do Enunciado 55 

da II Jornada de Direito da Saúde: “55 – Saúde Pública - O levantamento de 

valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende 

da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas 

periódica.” II.2 - Do fornecimento de traslado e demais procedimentos 

Quanto ao pedido de traslado do paciente, ressalta-se não ter constado 

da petição inicial, razão pela qual não há como ser acolhido. E ainda, é de 

se indeferir, por ora, o pedido de realização de demais providências que 

se fizerem necessárias para o tratamento e reabilitação do autor, por ser 

ele incerto e indeterminado, em desacordo com os arts. 322 e 324 do 

NCPC: “Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no 

principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de 

sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação 

do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da 

boa-fé.” “Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, 

formular pedido genérico: I - nas ações universais, se o autor não puder 

individuar os bens demandados; II - quando não for possível determinar, 

desde logo, as consequências do ato ou do fato; III - quando a 

determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que 

deva ser praticado pelo réu. § 2o O disposto neste artigo aplica-se à 

reconvenção.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) PROCEDA-SE ao 

bloqueio e penhora “online”, via sistema BACEN/JUD, em conta do ESTADO 

DE MATO GROSSO (CNPJ: 03.507.415/0001-44 - Banco do Brasil, agência 

3834, conta corrente 1042676-0), no montante de R$ 13.000,00 (treze mil 

reais), conforme orçamento juntado no id 12090389 - pág. 1, suficiente 

para a realização do procedimento cirúrgico de facectomia com implante 

de lente intraocular e vitrectomia posterior, montante a ser transferido para 

a conta de depósitos judiciais vinculado a este processo, em caso de 

bloqueio positivo; b) E INDEFIRO, por ora, os pedidos de transporte e de 

realização de demais providências que se fizerem necessárias para o 

tratamento e reabilitação do autor, aquele por não ter constado da petição 

inicial e este por ser incerto e indeterminado, em desacordo com os arts. 

322 e 324 do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Efetivado o bloqueio, 

OFICIE-SE ao estabelecimento que apresentou o menor orçamento, 

CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VÁRZEA GRANDE, 

informando-o da presente decisão, bem como para REALIZAR o 

procedimento pleiteado no prazo de 05 (cinco) dias. Realizada a 

assinatura de termo de responsabilidade tanto do prestador de serviço 

quanto da parte autora favorecida, nos termos do Enunciado 55 da II 

Jornada de Direito da Saúde, e comprovado documentalmente a realização 

da cirurgia, conforme prescrição médica, observado, portanto, a 

prestação de contas exigida pelo art. 1.319, “caput”, da CNGC, por se 

tratar de verba pública, expeça-se alvará para recuperação dos valores 

despendidos mediante transferência para a conta bancária indicada pela 

prestadora de serviços de saúde. Em seguida, dê-se vista dos autos para 
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que a parte ré se manifeste a respeito da prestação de contas suso 

declinada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na previsão do § 4º, do 

mencionado art. 1.319, da CNGC, facultando-lhe a adoção das 

providências julgadas pertinentes - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE). Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 10h39 do dia 

12/03/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 12 de março de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERSINO FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000190-09.2018.8.11.0009 AUTOR: JOVERSINO FERREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Colíder a fornecer a realização de 

procedimento cirúrgico de facectomia com implante de lente intraocular e 

vitrectomia posterior ao paciente JOVERSINO FERREIRA, portador de 

deslocamento de retina em olho esquerdo (CID H33.0). A tutela de 

urgência foi concedida (id. 11731832). A parte autora afirmou que o 

requerido direcionado não cumpriu voluntariamente a decisão liminar e 

pleiteou nova intimação deste, bem como o transporte do paciente e 

demais providências que se fizerem necessárias para o tratamento, além 

requerer a expedição de ofício a clínicas particulares e pessoas físicas 

para a apresentação de orçamento do procedimento buscado (id. 

11823101). Contudo, os pedidos foram indeferidos e determinou-se à 

parte autora a apresentação de 03 (três) orçamentos emitidos por 

instituições públicas ou privadas vinculadas ao SUS que fornecessem o 

procedimento cirúrgico buscado, nos termos dos Enunciados nºs 53 e 56 

da II Jornada de Direito da Saúde (id. 11907591). Em seguida, o(a) 

requerente reiterou o pedido de bloqueio de ativos do Estado, bem como o 

fornecimento de transporte adequado e demais providências que se 

fizerem necessárias para o tratamento e reabilitação do autor, 

oportunidade que juntou aos autos três orçamentos médicos nos 

montantes de R$ 13.000,00 (treze mil reais) - id 12090389 - pág. 1, R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - id 12090389 - pág. 2 e R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais) - id 12090415 - pág. 5. Requisitou-se parecer 

do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para averiguar o valor de mercado dos 

procedimentos solicitados, mormente por se tratar de pedido de bloqueio 

de verbas públicas, as quais demandam escorreita prestação de contas 

(id 12107398), o qual sobreveio e foi acostado aos autos (id 12140674). II 

- FUNDAMENTAÇÃO É de se acolher parcialmente o pedido da parte 

autora no id 12089541. II.1 - Do bloqueio de valores O último parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não foi conclusivo no tocante ao foco 

principal da quesitação, qual seja, a averiguação dos valores de mercado 

dos itens de saúde almejados, por não possuir fonte de informação sobre 

questões mercadológicas, variações de marcas, materiais e tributos, não 

obstante a exigência do art. 1.322 da CNGC: “Art. 1.322. Recomenda-se 

ao juiz que não autorize, salvo motivo justificável e fundamentado nos 

autos, pagamentos superiores aos praticados pelo mercado, inclusive 

devendo observar como parâmetro os preços adotados pelos planos de 

saúde”. De outro lado, a enfermidade que acomete o paciente demanda 

imediata atuação, não só por sua gravidade, mas também pelo fato de que 

a demora na realização do(s) tratamento(s) prescrito(s) poderá acarretar 

ao postulante cegueira permanente, situação na qual foram acostados 

três orçamentos, tudo na forma do Enunciado 56 da II Jornada de Direito 

da Saúde incorporado no art. 1.331 da CNGC: “56 – Saúde Pública - 

Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do 

medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, 

antes de liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija 

da parte a apresentação prévia de três orçamentos”. “Art. 1.331. Havendo 

depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do medicamento ou 

produto com procedimento licitatório pelo poder público, antes de liberar o 

numerário é prudente, sempre que possível, que se exija da parte a 

apresentação prévia de três orçamentos”. E apesar de não ter nenhuma 

indicação de que as instituições públicas ou privadas que apresentaram 

os referidos orçamentos médicos são vinculadas ao SUS, seja na 

postulação da Defensoria Pública, seja nos citados documentos, conforme 

estabelece os Enunciados nºs 53 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde, 

segundo o primeiro parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), embora o 

procedimento seja contemplado pelo SUS, não há prestador credenciado 

para a cirurgia e não há outro meio para este tratamento na rede pública. 

Assim, diante da inexistência de prestadores credenciados ao SUS, há 

impossibilidade material na observância da preferência estabelecida pelos 

declinados Enunciados nºs 53 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde, o 

que a autorizar a excepcional consideração dos orçamentos acostados, a 

par de da urgência do procedimento, haja vista a real possibilidade de 

cegueira permanente ao paciente em caso de demora (id 11723486 - 

Págs. 1/3). Com isso, a inexistência de informações sobre os valores 

praticados pelo mercado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não pode 

servir de óbice à concessão do pleito, suprindo a lacuna a colação dos 

três orçamentos como forma mínima de balizamento, sem falar que os 

demandados, neste ponto, em nada contribuíram a fim de mitigar eventual 

possibilidade de dano ao erário, pois que poderiam ter acostado tais 

informes (indicação de entidades conveniadas, listagem de licitações, 

cotações etc.) no processo de conhecimento. Portanto, diante da 

manifesta ineficiência de a parte ré cumprir as ordens judiciais emanadas 

deste Juízo, bem ainda a grave situação de saúde por que passa a parte 

autora, não há outra solução rápida e eficaz, ao menos por ora, a não ser 

a determinação de bloqueio de valores nas contas daquela. A prestação 

de caução é dispensada, seja em razão da pouca probabilidade de danos 

para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento judicial, 

estrita ao fornecimento de tratamento médico, seja pela hipossuficiência 

da parte demandante, a par de demonstrada a urgência e necessidade, na 

licença do § 1º, do art. 300, do NCPC. A primazia da tutela específica já 

era prevista na codificação anterior, a propiciar a real efetividade do 

instrumento processual para o alcance do pedido buscado, por isso que 

renovado no novel estatuto processual. Sabendo que o art. 301 do NCPC 

confere poderes para a imposição de qualquer outra medida idônea para a 

asseguração do direito, deve-se por um lado garantir o direito à saúde e, 

por outro, assegurar o saneamento das verbas públicas, de modo a se 

coibir danos ao erário. Nesse sentido, tem-se que o bloqueio dos valores, 

via BACENJUD, nas contas bancárias da parte executada, para a 

consecução do procedimento cirúrgico de facectomia com implante de 

lente intraocular e vitrectomia posterior, é medida eficaz para o imediato 

cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência liminar para a 

parte demandante. Alfim, com o levantamento do montante, necessário se 

faz a assinatura de termo de responsabilidade tanto do prestador de 

serviço quanto da parte autora favorecida, nos termos do Enunciado 55 

da II Jornada de Direito da Saúde: “55 – Saúde Pública - O levantamento de 

valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende 

da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas 

periódica.” II.2 - Do fornecimento de traslado e demais procedimentos 

Quanto ao pedido de traslado do paciente, ressalta-se não ter constado 

da petição inicial, razão pela qual não há como ser acolhido. E ainda, é de 

se indeferir, por ora, o pedido de realização de demais providências que 

se fizerem necessárias para o tratamento e reabilitação do autor, por ser 

ele incerto e indeterminado, em desacordo com os arts. 322 e 324 do 

NCPC: “Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no 

principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de 

sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação 

do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da 

boa-fé.” “Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, 

formular pedido genérico: I - nas ações universais, se o autor não puder 

individuar os bens demandados; II - quando não for possível determinar, 

desde logo, as consequências do ato ou do fato; III - quando a 

determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que 

deva ser praticado pelo réu. § 2o O disposto neste artigo aplica-se à 

reconvenção.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) PROCEDA-SE ao 

bloqueio e penhora “online”, via sistema BACEN/JUD, em conta do ESTADO 
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DE MATO GROSSO (CNPJ: 03.507.415/0001-44 - Banco do Brasil, agência 

3834, conta corrente 1042676-0), no montante de R$ 13.000,00 (treze mil 

reais), conforme orçamento juntado no id 12090389 - pág. 1, suficiente 

para a realização do procedimento cirúrgico de facectomia com implante 

de lente intraocular e vitrectomia posterior, montante a ser transferido para 

a conta de depósitos judiciais vinculado a este processo, em caso de 

bloqueio positivo; b) E INDEFIRO, por ora, os pedidos de transporte e de 

realização de demais providências que se fizerem necessárias para o 

tratamento e reabilitação do autor, aquele por não ter constado da petição 

inicial e este por ser incerto e indeterminado, em desacordo com os arts. 

322 e 324 do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Efetivado o bloqueio, 

OFICIE-SE ao estabelecimento que apresentou o menor orçamento, 

CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VÁRZEA GRANDE, 

informando-o da presente decisão, bem como para REALIZAR o 

procedimento pleiteado no prazo de 05 (cinco) dias. Realizada a 

assinatura de termo de responsabilidade tanto do prestador de serviço 

quanto da parte autora favorecida, nos termos do Enunciado 55 da II 

Jornada de Direito da Saúde, e comprovado documentalmente a realização 

da cirurgia, conforme prescrição médica, observado, portanto, a 

prestação de contas exigida pelo art. 1.319, “caput”, da CNGC, por se 

tratar de verba pública, expeça-se alvará para recuperação dos valores 

despendidos mediante transferência para a conta bancária indicada pela 

prestadora de serviços de saúde. Em seguida, dê-se vista dos autos para 

que a parte ré se manifeste a respeito da prestação de contas suso 

declinada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na previsão do § 4º, do 

mencionado art. 1.319, da CNGC, facultando-lhe a adoção das 

providências julgadas pertinentes - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE). Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 10h39 do dia 

12/03/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 12 de março de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADM COMERCIO VAREJISTA DE PARAFUSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C&R URBANISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA OAB - MT0015533S (ADVOGADO)

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010484-69.2016.8.11.0009 REQUERENTE: ADM COMERCIO VAREJISTA 

DE PARAFUSOS LTDA - ME REQUERIDO: C&R URBANISMO LTDA - ME, 

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Das questões processuais pendentes II.1.1 - Da 

denunciação da lide Não obstante os valiosos argumentos da parte ré 

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., não há como se acolher o 

pedido de denunciação da lide por expressa vedação contida no art. 10 da 

Lei 9.099/95: “Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de 

intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.” 

II.1.2 - Da ilegitimidade passiva De outro lado, neste ponto, assiste razão 

àquela (COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.), uma vez que inexiste 

relação jurídica entre ela e o inadimplemento por parte da corré SOUZA E 

SILVA URBANISMO LTDA. Com efeito, a solidariedade advém de 

disposição legal ou de vontade das partes, na dicção do art. 265 do 

Código Civil: “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou 

da vontade das partes.” A esse respeito, o instrumento contratual 

celebrado entre COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. e a 

sub-contratada HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

S.A. e entre esta e a sub-contratada SOUZA E SILVA URBANISMO LTDA. 

não contém qualquer previsão da propalada responsabilidade solidária. Ao 

revés, as disposições contratuais de regência limitam a responsabilidade 

exclusivamente às respectivas sub-contratações. Alfim, a parte autora 

não apontou qualquer violação ao procedimento licitatório ou qualquer 

outra nulidade que pudesse macular os instrumentos contratuais suso 

declinados, pelo que de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da 

corré COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. II.2 - Do mérito De início, é 

de se reconhecer a revelia da corré SOUZA E SILVA URBANISMO LTDA., 

pois, devidamente citada e intimada (id. 5065755 - pág. 1), deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o 

que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A parte autora 

pleiteia a condenação da corré SOUZA E SILVA URBANISMO LTDA. ao 

pagamento pela aquisição de produtos diversos destinados à construção 

civil no valor total de R$ 11.358,62 (onze mil trezentos e cinquenta e oito 

reais e sessenta e dois centavos). A inicial veio acompanhada de notas 

fiscais dos produtos e um cheque dado em pagamento por aquela 

(SOUZA E SILVA URBANISMO LTDA.), segundo a parte autora - pois que 

de titularidade de Denitz Souza Auler e Karina Jussara Dias Rodrigues -, 

devolvido por insuficiência de fundos (motivo 12). Com isso, reconhecida 

a revelia, por se tratar de direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos 

indireto ou mediato, processual, preclusivo e, acima de tudo, material, a 

presumir a veracidade dos fatos afirmados pela parte autora e não 

contestados pela parte ré, caracterizada a confissão tácita, na 

autorização do art. 344 do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para: a) REJEITAR a denunciação da lide arguida por COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., na forma do art. 10 da Lei 9.099/95 b) 

RECONHECER a ilegitimidade passiva de COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S.A., porquanto inexistente obrigação solidária entre esta 

e a corré SOUZA E SILVA URBANISMO LTDA., e, assim DETERMINAR a 

EXCLUSÃO daquela do polo passivo no Sistema Apolo/PJE desta Corte de 

Justiça, nos termos do art. 17, art. 337, inciso XI, e art. 339 do NCPC; c) 

CONDENAR a empresa reclamada SOUZA E SILVA URBANISMO LTDA. ao 

pagamento de R$ 11.358,62 (onze mil trezentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta e dois centavos) com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 389 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional) e correção monetária pelo IPCA-E (art. 389 do Código Civil c.c. o 

entendimento firmado no RE nº 870.947/SE), a incidirem sobre a quantia de 

R$ 7.153,62 (sete mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e dois 

centavos) a partir da emissão da Nota Fiscal REC436LA em 31/10/2015 

(id. 2913408 - pág. 1), e sobre a quantia de R$ 4.205,00 (quatro mil, 

duzentos e cinco reais) a partir da da emissão do cheque nº 850288, do 

Banco do Brasil, conta corrente nº 120.885-3, agência 1779, em 

20/07/2015 (id. 2913422 - págs. 1/2), tudo com fulcro nos arts. 394, 395, 

397 e 398 do Código Civil c.c. a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as devidas 

baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de servidores nesta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e 

OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 09 de março de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89495 Nr: 2032-95.2016.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CÁTIE ADRIANE DE FREITAS MELO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE FREITAS MELO - 

OAB:1670/RO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Providências no sentido de ser autorizada a 

retificação da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 42 do 

Livro 02-R do Cartório de Paz e Notas de Rondolândia em 28/12/2015, para 

atendimento da nota devolutiva expedida pelo 1º Serviço Registral de 

Comodoro.

No curso do procedimento compareceu o interessado postulado a 

desistência do feito.

Assim, considerando o pedido formulado pela parte, homologo a 

desistência e, por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

P. R. I., e transitando esta em julgado, arquive-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11807 Nr: 88-78.2004.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40133 Nr: 1149-90.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSI PERREGON RODRIGUES, ARAUJO 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUSI PERREGON RODRIGUES, Filiação: 

Carolina Rodrigues Mercado e Angel Perrogon Toledo, data de nascimento: 

13/02/1976, brasileiro(a), convivente, do lar e atualmente em local incerto e 

não sabido ARAUJO OLIVEIRA SILVA, Filiação: Manoel Sidonio da Silva e 

Dora Usana de Oliveira, data de nascimento: 21/05/1980, brasileiro(a), 

natural de Colorado do Oeste-RO, convivente, tratorista. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder Intimação dos Réus, para pagar Custas Judiciárias, 

sendo no valor de R$ 376,85 de Custas, e R$127,09 de Taxas Judiciárias, 

totalizando R$ 503,94. Entretanto, a divida será paga por ambos, sendo 

50% de cada um, ou seja, no valor de R$ 251, 97, para cada.

Resumo da Inicial: Trata-se da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, 

em desfavor de Susi Perregon Rodrigues e Araújo Oliveira Silva, como 

incursos nas sanções do Artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos em Correição.Expeça-se a guia de execução 

penal.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kevin Andrei Batista 

Carvalho, digitei.

Comodoro, 07 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28320 Nr: 2436-30.2008.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA EXPLANORTE LTDA, AROLDO 

MARTINS JUNIOR, CICERO ALVES DE OLIVEIRA, SOLANGE BATISTA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR PAULO DE LIMA - 

OAB:1669/O - RO

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AROLDO MARTINS JUNIOR, Cpf: 

05011113795, atualmente em local incerto e não sabido SOLANGE 

BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 86288210153, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido CICERO ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

82591580197, Rg: 3621128, Filiação: Ana Alves de Oliveira, 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: 09/10/2008.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MADEREIRA EXPLANORTE 

LTDA, AROLDO MARTINS JUNIORE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MADEREIRA 

EXPLANORTE LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Infração: Falta de Recolhimento - ICMS normal. Deixou de Recolher e/ou 

Recolheu a menor o ICMS no prazo regulamenta, referente a operações e 

prestações escrituradas nos livros fiscais proprio ou declaradas 

integralmente oel contribuinte através da GIA - ICMS. Enquadramento Art. 

17, XI, da LEi 7.098/98. , inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1516/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/08/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 179.059,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34220 Nr: 2404-54.2010.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINO MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35350 Nr: 47-67.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPIAGINSKI & SAPIAGINSKI LTDA - ME, 

JANIELE FONTANA, MARCIO REGINALDO SAPIAGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36367 Nr: 1064-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MENEGOL, AQUILES MENEGOL, CLEUSA 

DOBRACHINSKY MENEGOL, EVERTON DIEGO MENEGOL, ANA KAROLINA 

ORTOLAN DILL MENEGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA ORGANIC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36816 Nr: 1515-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON LUCAS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THADEU GUERRA E 

SILVA - OAB:16862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

Cuida-se de ação de revisão contratual movido por RONDON LUCAS 

EVANGELISTA, em face de BANCO BRADESCO S/A, em que as partes 

apresentaram acordo extrajudicial ao poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Certifique-se a secretaria a existência de saldos nas contas judiciais 

vinculados a estes autos, havendo valores a levantar, desde já determino 

o levantamento dos valores em favor da requerida, por meio de alvará 

judicial eletrônico a ser creditado na conta corrente informada às fls. 464 

verso.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106959 Nr: 4041-93.2017.811.0046

 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: ELZA DE BRITO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 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

 Cod. Proc.: 105959 Nr: 3539-57.2017.811.0046

 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: PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 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

 Cod. Proc.: 106082 Nr: 3593-23.2017.811.0046

 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: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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, 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32262 Nr: 450-70.2010.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDMILSON MARTINS DA SILVA, KMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE MOURA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Frente às manifestações de fls. 199/203 e 205/207, determino seja 

realizado novo estudo psicológico com a infante e as partes litigantes, 
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fazendo constar no relatório as respostas aos quesitos apresentados 

pelas partes às fls. 161/163 e 180,

 Determino ainda seja intimada a Assistente Social do Juízo para que 

complemente seu relatório de fls. 195/197 com as respostas aos quesitos 

elaborados pelas partes às fls. 161/163.

Em razão das justificativas para a não realização do estudo psicológico 

apresentado pela psicóloga do juízo às fls. 191, determino que seja 

intimado o CRAS do município de Comodoro/MT para que realize estudos 

psicológico e social da infante e das partes litigantes.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66201 Nr: 4388-68.2013.811.0046

 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: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON LUCAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse em que as partes alegam que 

realizaram um acordo, requerendo a extinção do feito nos termos do 

Artigo 487, III do CPC.

Verifica-se que o referido acordo somente foi juntado aos autos de código 

nº 36816, apenso a estes autos, desta feita, determino que seja extraída 

cópia do acordo de fls. 464/465 e juntados a estes autos.

Desde já, homologo sentença o acordo celebrado pelas partes, sendo que 

suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do 

CPC.

Custas remanescentes pela parte requerida, nos termos do acordo 

celebrado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61016 Nr: 2819-66.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W C VIANA & CIA LTDA ME, WANDERSON 

CESAR VIANA, KELY BORGES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da Certidão de Crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101511 Nr: 1637-69.2017.811.0046

 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: MARIA ALAIRCE DA SILVA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

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, 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 Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79934 Nr: 3161-72.2015.811.0046

 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: PMDS, LEMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 (...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial da presente ação de 

dissolução de união estável c/c guarda, visitas e alimentos, proposta por 

PATRICIA MARTINS DE SOUZA, qualificada por si e representando a sua 

filha LAYNE EDUARDA MARTINS MONTEIRO em face de CARLOS 

EDUARDO DA SILVA MONTEIRO, o que faço com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, CPC, para extinguir a sociedade de fato, condenar o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 45% do salário 

mínimo vigente ao tempo de cumprimento da obrigação e deferir a guarda 

de LAYNE EDUARDA MARTINS MONTEIRO à requerente PATRICIA 

MARTINS DE SOUZA. Fixo o direito de visitas em prol do requerido aos 

finais de semana, de forma alternada, assim como nos períodos de férias 

escolares e feriados, incluindo natal e ano novo (também de forma 

alternada). CONDENO o requerido ao pagamento de honorários à 

Defensoria Pública. Fixo tais honorários em 10% do valor final da 

condenação. CONDENO a requerente ao pagamento de honorários do 

patrono do requerido. Fixo tais honorários em 10% do valor final da 

condenação. CONDENO a requerentes e o requerido ao pagamento das 

custas processuais que serão rateadas. Lavre-se o termo de 

compromisso e expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60401 Nr: 2170-04.2012.811.0046

 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: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o 

requerido SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DP SEGURO DPVAT a 

depositar em juízo o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente à indenizatória sobre o seguro obrigatório (DPVAT), acrescida 

de juros de mora, desde a citação inicial, no patamar de 1% (um por cento) 

ao mês, e correção monetária pelo IGPM/FGV, esta a partir da data do 

óbito de Laércio Ribeiro Bispo (29/08/2009).Aportando aos autos o 

comprovante do pagamento, referidos valores deverão ser vinculados aos 

autos do inventário código 30816, devendo ainda aportar naqueles autos 

cópia da presente sentença.Arcará o requerido com o pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do 

valor da condenação. Com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, resolve-se o mérito do processo desta ação.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18511 Nr: 3109-28.2005.811.0046

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

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS MATOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Manzano Junior - 

OAB:8.688-MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Vistos.

Trata-se de pedido de compensação de créditos e impugnação ao auto de 

avaliação ofertada por FERNANDO LUIS MATOS.

Aduz que o imóvel penhorado foi avaliado em muito abaixo do valor efetivo 

de mercado, juntando, inclusive, avaliação realizada por um corretor de 

imóveis.

 Alega ainda o executado, que é credor do exequente em outro processo 

(nº. 0002403.11.2006.811.0046), cujos valores são superiores aos 

executados nos presentes autos.

Com vista dos autos, o exequente manifestou-se pelo indeferimento dos 

pedidos, bem como a retificação dos honorários advocatícios fixados às 

fls. 232, para que o percentual tenha por base o valor atual da dívida.

Requereu ainda o reconhecimento da fraude à execução, declarando 

ineficaz a alienação do imóvel matriculado sob nº. 1.007 do CRI de 

Comodoro.

Decido.

Em relação ao pedido de compensação de créditos, indefiro o pedido 

formulado pelo executado.

É que, conforme relatado pelo próprio executado, o processo no qual diz 

ser credor do exequente (ação ordinária), ainda encontra-se em grau de 

recurso.

Assim, não havendo trânsito em julgado da sentença proferida naqueles 

autos, não existe crédito constituído naquele feito.

Assim, indefiro o pedido de compensação de créditos.

Em relação à impugnação ao auto de avaliação, determino a intimação do 

Oficial de Justiça que efetuou a avaliação para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 15 dias, em especial em relação ao laudo de avaliação 

apresentado pelo executado às fls. 258/259.

No que tange ao pedido de reconhecimento da fraude à execução, 

declarando ineficaz a alienação do imóvel matriculado sob nº. 1.007 do CRI 

de Comodoro, determino a intimação do executado e do adquirente do 

imóvel, Sr. Armando Fernando Matos, para que se manifestem, no prazo 

de 15 dias.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68290 Nr: 1703-54.2014.811.0046

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ALPZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FONSECA CORREA - 

OAB:MT/7.041

 Vistos.

Trata-se de medida protetiva solicitado pelo Ministério Público visando 

proteger o infante André Luiz Prestes Zamo, que estaria sendo 

negligenciado.

O despacho inicial deferiu a aplicação imediata das medidas solicitadas.

Realizados inúmeros relatórios mensais provenientes da Assistente Social 

deste juízo, conforme colacionado nos autos, concluiu-se que o infante 

não mais se encontra em situação de risco social.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento da 

presente medida, visto que cessada a situação de risco e vulnerabilidade 

na qual se encontrava o menor.

Decido.

Analisando os autos, vejo que a suposta situação de risco na qual se 

encontrava o infante, já não existe mais, razão pela qual determino o 

arquivamento do presente feito, com as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao MPE.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 124-71.2014.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDM, JFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e declaro BRENO 

FARIA DE MELO, filho de ERILDO DA SILVA MARIANO, passando o menor 

a chamar BRENO FARIA DE MELO MARIANO.Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de 

Registro Civil, a fim de que na certidão de nascimento constem os 

prenomes e nomes do genitor ERILDO DA SILVA MARIANO, e avós 

paternos AZELINO ESPIRIDIÃO MARIANO e TEREZINHA DA SILVA 

MARIANO.Ciência ao Ministério Público.Sem custas processuais, em face 

da gratuidade.P.R.I. Cumpra-se.Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37239 Nr: 1938-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI S/A, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA, 

PEDRO FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASCARELLO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, RODRIGO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 3518-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEMAR JOSE DE ALMIRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Em razão da natureza dúplice da ação declaratória de revisão de 

contrato, plenamente possível a execução da sentença, frente ao princípio 

da instrumentalidade, que suprime formalidades injustificáveis, e ao 

princípio da celeridade da prestação jurisdicional, de modo a dizimar razão 

para propositura de novo processo para satisfação do crédito. Isso 

porque a sentença é ao mesmo tempo preponderante declaratória e 

executiva lato sensu (obrigação de pagar), uma vez que não houve 

anulação do contrato, persistindo a obrigação contratual entre as partes. 

Defiro, portanto, a compensação dos valores devidos pelas partes, 

excetuando-se os honorários sucumbenciais. Deverá o banco executado 

juntar aos autos os valores ainda devidos pelo autor, já com o devido 

abatimento dos valores a serem ressarcidos. Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72890 Nr: 295-91.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI MARCOS JORIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINEI MARCOS JORIATI, Filiação: Elenir 

Francisca Joriati e Valdir Joriati, data de nascimento: 01/02/1996, 

brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), desempregado, Telefone 

65 96338542. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu EDINEI 

MARCOS JORIATI, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do 

art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 

nº 8.069/90, em concurso formal impróprio de crimes, nos termos do art. 

70, segunda parte, conforme os fatos a eles imputados na 

denúncia.Passo a dosar individualmente as penas a serem aplicadas aos 

réus, nos termos do art. 68 do Código Penal.•1º Fato – Furto Majorado 

Qualificado – art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.Em 

atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, consoante se depreende das fls. 117-118; poucos 

elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de 

obter lucro fácil, em detrimento aos direitos autorais de terceiros, o qual já 

é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, 

porquanto cometido em concurso de pessoas, sendo o comparsa menor 

de idade, porém deixo de valorá-las vez que a primeira consubstancia 

qualificadora do delito em questão e a segunda configura o crime de 

corrupção de menores, pelo qual o acusado também foi condenado, 

evitando-se bis in idem; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento das 

vítimas não contribuiu para a prática do crime.Desta forma, verificando-se 

a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a 

pena-baseno mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão.Consoante 

fundamentação desse decisum, vislumbro presentes as circunstância 

atenuantes previstas no art. 65, inciso I e inciso III, alínea “d”, do CP 

(menoridade relativa e confissão espontânea). Embora reconheça as 

atenuantes, deixo de valorá-las, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual 

veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, 

mantendo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, frente à 

inexistência de circunstâncias agravantes.Não há causas de diminuição 

de pena. Porém, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no 

§1º, do art. 155, do Código Penal, exaspero-a em 1/3 (um terço), pelo que 

fixo definitivamente a pena do acusado em 02 (dois) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena 

e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) 

dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.•2º Fato – Corrupção de Menores – art. 288-B da 

Lei nº 8.069/90.Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico 

que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando 

o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de 

maus antecedentes, tendo em vista que não ostenta condenação anterior 

transitada em julgado, conforme se infere às fls. 117-118; poucos 

elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade 

do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo é inerente ao 

delito, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a se 

valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.Desta forma, verificando-se 

inexistência de circunstância judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no 

mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.Concorrem as circunstâncias 

atenuantes inscritas no art. 65 inciso I e inciso III, alínea “d”, do Código 

Penal (menoridade relativa e confissão espontânea). Embora reconheça 

as atenuantes, deixo de valorá-las em atenção à Súmula 231 do STJ, a 

qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, de 

modo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, 

frente à inexistência de circunstâncias agravantes.Não há agravantes, 

causas de diminuição ou de aumento de pena, a ser consideradas, de 

modo que torno definitiva a pena do réu em 01 (um) ano de reclusão.•Do 

concurso formal impróprio de crimes (art. 70, segunda parte, do Código 

Penal):Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 70, 2ª parte, do 

Código Penal (concurso formal impróprio), fica o réu EDINEI MARCOS 

JORIATI condenado, definitivamente a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, correspondentes a um 

trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.Em decorrência do 

disposto pelo art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar 

o cumprimento da pena em regime aberto.Estando preenchidos os 

pressupostos legais, substituo a pena do condenado por duas restritiva 

de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em 

audiência admonitória, com base no art. 44, §2º, do Código Penal.Havendo 

a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena (art. 77, III, 

do CP).O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o 

regime fixado foi o aberto e em razão da pena corporal ter sido 

substituída. Deixo de condenar o réu nas custas e despesas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a)lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)expeça-se guia de execução definitiva do condenado;c)Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;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, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 02 de julho de 2017

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30512 Nr: 1647-94.2009.811.0046

 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): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 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:, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, MARCOS 

CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:56.526, PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para quem interessar possa e para os fins de direito, que, após 

extensas e completas buscas na Serventia da 2ª Vara desta Comarca, foi 

constatada a ausência do presente feito, sendo que, repassados todos os 

escaninhos e inventariados todos os processos, o mesmo não foi 

localizado.

Saliento que foram efetuadas buscas no setor de arquivo, mas de forma 

parcial, por conta do acúmulo de serviço e a patente falta de contingente 

neste serventia (apenas 2 servidores efetivos, sendo um com apenas 3 

dias de labor), de forma que buscas mais extensas serão feitas na data 

mais breve que for possível.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68038 Nr: 1505-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA ALVES RODRIGUES, JOENIR LIMA 

DOMINGOS DA SILVA, TIAGO SAMUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO SAMUEL DA SILVA, Cpf: 

02696280100, Rg: 2002275-1, Filiação: Ana Maria Martins e Catarino 

Samuel da Silva, data de nascimento: 12/01/1988, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, solteiro(a), servente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

punitiva exposta na denúncia, para condenar os réus DEBORA ALVES 

RODRIGUES GUIMARÃES, JOENIR LIMA DOMINGOS DA SILVA e TIAGO 

SAMUEL DA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput da 

Lei nº11.343/2006. ABSOLVO os réus DEBORA ALVES RODRIGUES 

GUIMARÃES, JOENIR LIMA DOMINGOS DA SILVA e TIAGO SAMUEL DA 

SILVA do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº11343/2006.4. 

Individualização da pena – ARTIGO 33, caput, Lei nº11.343/20064.1 

DENUNCIADA: DEBORA ALVES RODRIGUES GUIMARÃESa) 

circunstâncias judiciaisA culpabilidade da ré é indiscutível, sendo 

extremamente censurável a conduta, diante dos malefícios causados pelo 

tráfico, principalmente pelos sérios danos causados pelas drogas na 

família e sociedade. Não possui antecedentes. Não há elementos 

suficientes nos autos para a análise da sua conduta social e 

personalidade. O motivo do crime é a obtenção de lucro mediante a 

mercancia de drogas, porém ínsito ao próprio tipo penal. As circunstâncias 

do crime se revelam ordinárias, não servindo para o aumento da pena. 

Não há conseqüências que pudessem ser apreciadas em seu desfavor. 

Não há que se falar em comportamento da vítima, por tratar-se de crime 

contra a saúde pública.Observo, aqui, que na avaliação das 

circunstâncias para fixação da pena, em se tratando de tráfico de 

entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de 

droga. [STJ – HC nº 18.940/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ/I de 

22.04.2002, pág. 225]. Isso a própria lei estabeleceu: artigo 42 da lei 

nº11.343/06. No caso mesa, a quantidade de entorpecentes apreendidos 

– cocaína -, revela-se normal para os padrões locais, não servindo de 

elemento para o aumento da pena além do mínimo legal.b) pena-baseDa 

análise dos elementos acima, observando a quantidade e espécie de 

entorpecentes apreendidos, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 

05 [CINCO] anos de reclusão e 500 [seiscentos] dias-multa. c) 

circunstâncias atenuantes e agravantesInexistem atenuantes e 

agravantes.d) causas de diminuição ou aumentoPor fim, verifica-se na 

análise da eventual incidência das causas especiais de aumento ou de 

diminuição da pena: há a causa de diminuição acima indicada que propicia 

uma redução de 1/6 a 2/3 [art.40, inciso III, lei 11.343/2006].A lei, é certo, 

não estipulou parâmetros para a quantidade de aumento, o que 

invariavelmente faz com que o magistrado venha a decidir a respeito. 

Entendo que a quantidade da droga apreendida, as circunstâncias do fato, 

culpabilidade e ausência de antecedentes, deve ser utilizada como 

parâmetro para tal definição, razão que fixo a fração de 2/3.Desta forma, 

reduzo a pena em dois terços – 1217 [um mil duzentos e dezessete] dias 

de reclusão e 334 [trezentos e trinta e quatro] dias-multa – resultando em 

01 [um] ano e 8 [meses] de reclusão e 166 [cento e sessenta e seis] 

dias-multa.Inexistem causas de aumento. e) pena definitivaConsiderados 

os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 1 

[um] ANO, 8 [OITO] MESES DE RECLUSÃO e 166 [cento e sessenta e seis] 

dias multa, estes no valor de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo cada 

um, vigente na época dos fatos [R$723,00], atualizado até a data do 

pagamento, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em 

patamar superior.4.2 DENUNCIADO: JOENIR LIMA DOMINGOS DA SILVAa) 

circunstâncias judiciaisA culpabilidade do réu é indiscutível, sendo 

extremamente censurável a conduta, diante dos malefícios causados pelo 

tráfico, principalmente pelos sérios danos causados pelas drogas na 

família e sociedade. Não possui antecedentes. Não há elementos 

suficientes nos autos para a análise da sua conduta social e 

personalidade. O motivo do crime é a obtenção de lucro mediante a 

mercancia de drogas, porém ínsito ao próprio tipo penal. As circunstâncias 

do crime se revelam ordinárias, não servindo para o aumento da pena. 

Não há consequências que pudessem ser apreciadas em seu desfavor. 

Não há que se falar em comportamento da vítima, por tratar-se de crime 

contra a saúde pública.Observo, aqui, que na avaliação das 

circunstâncias para fixação da pena, em se tratando de tráfico de 

entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de 

droga. [STJ – HC nº 18.940/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ/I de 

22.04.2002, pág. 225]. Isso a própria lei estabeleceu: artigo 42 da lei 

nº11.343/06. No caso mesa, a quantidade de entorpecentes apreendidos 

– cocaína -, revela-se normal para os padrões locais, não servindo de 

elemento para o aumento da pena além do mínimo legal.b) pena-baseDa 

análise dos elementos acima, em especial a quantidade e espécie de 

entorpecentes apreendidos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou 

seja, em 05 [CINCO] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa. c) 

circunstâncias atenuantes e agravantesInexistem atenuantes e 

agravantes.d) causas de diminuição ou aumentoPor fim, verifica-se na 

análise da eventual incidência das causas especiais de aumento ou de 

diminuição da pena: há a causa de diminuição acima indicada que propicia 

uma redução de 1/6 a 2/3 [art.40, inciso III, lei 11.343/2006].A lei, é certo, 

não estipulou parâmetros para a quantidade de aumento, o que 

invariavelmente faz com que o magistrado venha a decidir a respeito. 

Entendo que a quantidade da droga apreendida, as circunstâncias do fato, 

culpabilidade e ausência de antecedentes, deve ser utilizada como 

parâmetro para tal definição, razão que fixo a fração de 2/3.Desta forma, 

reduzo a pena em dois terços – 1217 [um mil duzentos e dezessete] dias 

de reclusão e 334 [trezentos e trinta e quatro] dias-multa – resultando em 

01 [um] ano e 8 [meses] de reclusão e 166 [cento e sessenta e seis] 

dias-multa.Inexistem causas de aumento. e) pena definitivaConsiderados 

os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 1 

[um] ANO, 8 [OITO] MESES DE RECLUSÃO e 166 [cento e sessenta e seis] 

dias multa, estes no valor de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo cada 

um, vigente na época dos fatos [R$545,00], atualizado até a data do 

pagamento, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em 

patamar superior.4.2 DENUNCIADO: TIAGO SAMUEL DA SILVAa) 

circunstâncias judiciaisA culpabilidade do réu é indiscutível, sendo 

extremamente censurável a conduta, diante dos malefícios causados pelo 

tráfico, principalmente pelos sérios danos causados pelas drogas na 

família e sociedade. Não possui antecedentes. Não há elementos 

suficientes nos autos para a análise da sua conduta social e 

personalidade. O motivo do crime é a obtenção de lucro mediante a 

mercancia de drogas, porém ínsito ao próprio tipo penal. As circunstâncias 

do crime se revelam ordinárias, não servindo para o aumento da pena. 

Não há consequências que pudessem ser apreciadas em seu desfavor. 

Não há que se falar em comportamento da vítima, por tratar-se de crime 

contra a saúde pública.Observo, aqui, que na avaliação das 

circunstâncias para fixação da pena, em se tratando de tráfico de 

entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de 

droga. [STJ – HC nº 18.940/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ/I de 

22.04.2002, pág. 225]. Isso a própria lei estabeleceu: artigo 42 da lei 

nº11.343/06. No caso mesa, a quantidade de entorpecentes apreendidos 

– cocaína -, revela-se normal para os padrões locais, não servindo de 

elemento para o aumento da pena além do mínimo legal.b) pena-baseDa 

análise dos elementos acima, em especial a quantidade e espécie de 

entorpecentes apreendidos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou 

seja, em 05 [CINCO] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa. c) 

circunstâncias atenuantes e agravantesInexistem atenuantes e 

agravantes.d) causas de diminuição ou aumentoPor fim, verifica-se na 

análise da eventual incidência das causas especiais de aumento ou de 

diminuição da pena: há a causa de diminuição acima indicada que propicia 

uma redução de 1/6 a 2/3 [art.40, inciso III, lei 11.343/2006].A lei, é certo, 

não estipulou parâmetros para a quantidade de aumento, o que 

invariavelmente faz com que o magistrado venha a decidir a respeito. 

Entendo que a quantidade da droga apreendida, as circunstâncias do fato, 

culpabilidade e ausência de antecedentes, deve ser utilizada como 

parâmetro para tal definição, razão que fixo a fração de 2/3.Desta forma, 

reduzo a pena em dois terços – 1217 [um mil duzentos e dezessete] dias 

de reclusão e 334 [trezentos e trinta e quatro] dias-multa – resultando em 

01 [um] ano e 8 [meses] de reclusão e 166 [cento e sessenta e seis] 

dias-multa.Inexistem causas de aumento. e) pena definitivaConsiderados 

os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 1 

[um] ANO, 8 [OITO] MESES DE RECLUSÃO e 166 [cento e sessenta e seis] 

dias multa, estes no valor de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo cada 

um, vigente na época dos fatos [R$545,00], atualizado até a data do 

pagamento, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em 

patamar superior.5) regime inicialO artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, 

estabelece o regime fechado para o início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, para os delitos hediondos e assemelhados.O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.º111.840/ES, Rel. Min. 

DIAS TOFFOLI declarou, incidenter tantum, inconstitucionalidade do §1.º do 

art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, com redação dada pela Lei n.º11.464/07. Tal 
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dispositivo impunha o regime inicial fechado para as condenações por 

crimes hediondos e equiparados, o STF deixou claro que tal situação pode 

ser utilizada apenas em casos excepcionais. A partir de então, as regras 

do art.33 do Código Penal passaram a ser utilizadas também na fixação do 

regime prisional inicial dessas espécies delitivas. O regime inicial fechado 

foi estabelecido com base na Lei dos Crimes Hediondos e em 

considerações genéricas acerca do crime de tráfico de drogas, o que se 

afigura ilegal. No presente caso, cabível a fixação do regime inicial aberto, 

nos termos do art.33, § 2.º, alínea c, § 3.º, do Código Penal, 

considerando-se a aplicação da pena-base abaixo do patamar mínimo, 

pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ausência de 

antecedentes e a quantidade de sanção definitiva.6) substituição e 

suspensão condicional da penaInviável no caso em mesa.7) DetraçãoOs 

denunciados DEBORA ALVES RODRIGUES GUIMARÃES, JOENIR LIMA 

DOMINGOS DA SILVA e TIAGO SAMUEL DA SILVA, permaneceram 239 

[duzentos e trinta e nove] dias presos [21.04.2014 – 15.12.2014], que 

deverão ser reduzidos de suas penas.8) IndenizaçãoDeixo de fixar o 

valor mínimo da indenização, na forma do art.387, IV, do CPP, pois 

incabível na espécie.9] das substâncias apreendidasAs substâncias 

entorpecentes deverão ser destruídas, não havendo razão para sua 

manutenção em depósito.Oficie-se a Delegacia de Policia Civil de 

Comodoro/MT, para que proceda a destruição das substâncias [fls.35], 

encaminhando posteriormente o termo de destruição devidamente 

assinado pela autoridade policial e testemunhas.10] dos bens e valores 

apreendidosOs celulares apreendidos: 1[um] celularmarca Samsung, Cor 

Preta; 1[um] celular marca Nokia – cor preta;1[um] celular marca LG – cor 

laranja; 1[um] celular marca Samsung – cor prata; 1[um] celular marca 

Motorola – cor branca [fls.72], deverão ser devolvidos aos denunciados, 

mediante termo de entrega.01 [uma] máquina de cortar cabelo, marca 

Britânia; 01 [um] umidificador de ar, marca humidair; 01 [um] frasco de 

perfume Sweet& Sour; 01 [um] perfume Naturyne; 01 [uma] máquina 

fotográfica marca Samsung cor preta; deverão ser entregues a 

denunciada DEBORA, mediante termo de entrega;01 [uma] carteira, 1 [um] 

boné, deverão ser entregues ao denunciado Joenir, mediante termo de 

entrega.Doutra banda, diante da condenação, inexistindo provas da 

origem lícita dos valores apreendidos [R$49,50] fls.85, e diante das provas 

de comércio de drogas, decreto o perdimento, nos termos do art.91, II, 

letra “a”, do Código Penal, devendo ser os valores depositados em favor 

do FUNAD, após o trânsito em julgado.Decorrido o prazo de 90 [noventa] 

dias, sem a retirada dos referidos bens pelos denunciados, promova-se a 

destruição dos mesmos.11) apelaçãoOs denunciados DEBORA ALVES 

RODRIGUES GUIMARÃES, JOENIR LIMA DOMINGOS DA SILVA e TIAGO 

SAMUEL DA SILVA, responderam o processo custodiados cautelarmente, 

porém após a condenação, não há elementos neste momento processual 

que permitam suas permanências na prisão.12. ConclusãoDeixo de 

condenar os denunciados ao pagamento das custas processuais, por 

terem sido representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, declarando-se sem condições financeiras de suportar os 

encargos processuais.Expeça-se ALVARA DE SOLTURA, salvo se, por 

outro motivo, estiverem presos.Após o trânsito em julgado da sentença: a] 

lance-se o nome dos réus DEBORA ALVES RODRIGUES GUIMARÃES, 

JOENIR LIMA DOMINGOS DA SILVA e TIAGO SAMUEL DA SILVA, no rol 

dos culpados; b] comunique-se ao distribuidor, ao Instituto de 

Identificação, à delegacia de origem e ao juízo eleitoral; c] providencie-se a 

liquidação da pena de multa, intimando-se os condenados para 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias; e] formem-se os cadernos de 

execução de pena.Cumpram-se as demais determinações da 

Consolidação de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da 

Just iça.Publ ique-se.  Registre-se.  In t imem-se.Opor tunamente, 

arquivem-se.Comodoro-MT, 15 de dezembro de 2014.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, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 06 de setembro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90965 Nr: 2539-56.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/O, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu em secretaria a parte Sabrina Nogueira 

Rodrigues, portando dois prontuários médicos e uma petição de 

homologação de acordo. Na oportunidade, a parte informa que não 

compareceu à primeira audiência (de conciliação), aprazada para 

21/02/2017, 14h, pois a parte requerente entrou em contato com a parte 

requerida, buscando a realização de um acordo fora do processo, para 

solucionar o litígio, alega que a advogada do requerido orientou as partes 

a não comparecerem à audiência de conciliação, que o acordo fora 

entabulado entre as partes na Defensoria Pública, no dia 26/01/2017. A 

parte não sabe informar por qual motivo a Defensoria Pública não 

protocolou a petição de acordo, sendo que a advogada da parte 

requerente afirmou que "o juiz ficaria sabendo do acordo". Ainda, a parte 

informa que não compareceu à audiência de instrução, aprazada para o 

dia 07/03/2018, 13h30min pois estava no Hospital das Clínicas de 

Comodoro, socorrendo os filhos que tem em comum entre as partes, bem 

como, havia questionado o requerente do motivo da designação de uma 

segunda audiência, após terem realizado o acordo na DPE, e o mesmo não 

soube informar, afirmando que não precisava da referida audiência.

Na oportunidade, fica a parte autora intimada a manifestar-se quanto aos 

documentos juntados pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69810 Nr: 2862-32.2014.811.0046

 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: MARIA ELENA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de embargos de declaração que MARIA ELENA SOARES, 

interpõe contra sentença de fls. 94/100.

 Alega o embargante, que a sentença possui contradição ao estabelecer a 

data inicial do benefício como sendo a data do laudo pericial, ou seja, 

22/06/2016, mas na verdade deveria ser a data da cessação do benefício 

(07/01/2014).

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença proferida, de fato, possui 

contradição.

A data do início do benefício deve ser a partir da cessão indevida, 

ocorrida em 07/01/2014 (fl. 79), visto que o laudo pericial aponta o ano de 

2013 como termo inicial da incapacidade da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. JUROS 

DE MORA. ART. 1º-F, DA LEI Nº. 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SÚMULA 111, STJ. 1. Cinge-se a controvérsia ao termo inicial do 

pagamento do auxílio-doença, na medida em que a sentença fixou-o em 

01/08/2008, data em que o auxílio foi suspenso na esfera administrativa, 

ao passo que o apelante defende a utilização da data da perícia judicial 

(03/05/2012). 2. A partir da leitura do laudo pericial e dos exames médicos 

acostados aos autos, é possível concluir que a patologia ensejadora do 

auxílio-doença não havia desaparecido quando da cessação do 

pagamento do benefício, em 01/08/2008, sendo perfeitamente plausível 

que o restabelecimento se dê a partir deste marco temporal. 3. (...). 

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, para reduzir os juros 

de mora a 0,5% ao mês e determinar a incidência de honorários 

advocatícios de sucumbência apenas sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. (TJ-BA - APL: 00008314020088050200 BA 

0000831-40.2008.8.05.0200, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Data 

de Julgamento: 26/11/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 
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27/11/2013).

Desta feita, apenas quando ausentes informações aptas a evidenciar a 

data da incapacidade, o benefício há de ser deferido a partir do laudo 

pericial judicial, o que não é a hipótese.

Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, 

I, do CPC, fazendo constar as seguintes alterações na sentença de fls. 

94/100:

Onde se lê:

 “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

RESTABELECER o benefício de Auxílio Doença em favor da parte autora, 

desde o dia em que foi cessado o benefício bem como CONVERTER em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo pericial, ou seja, 22/06/2016.” (fl. 99).

Leia-se:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

RESTABELECER o benefício de Auxílio Doença em favor da parte autora, 

desde o dia em que foi cessado o benefício, ou seja, a partir da data de 

07/01/2014 (fl. 79).”

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Intime-se a parte requerente para informar se houve restabelecimento do 

benefício.

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

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 5201 Nr: 1079-59.2001.811.0046

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA TELLES, MARIA AURORA 

MIRANDA MERINO TELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA, JOÃO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, ANTÔNIO MOURA BORGES - OAB:839-MS, GILIANE VAZ 

RAIZER THOMAZI - OAB:5246/RO, LEANDRO DE JESUS IMPERADOR - 

OAB:OAB/SP 204.953, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Reitere-se o ofício encaminhado, fl. 333, solicitando as informações 

requisitadas.

Proceda-se a atualização do causídico, conforme requerido à fl. 334.

Intimem-se os autores, para manifestarem-se no feito, requerendo o que 

de direito, em 15 dias.

No mais, cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66891 Nr: 584-58.2014.811.0046

 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: MKCS, AFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Oficie-se à Comarca de Açailândia/MA, solicitando URGENTEMENTE a 

devolução da carta precatória, devidamente cumprida.

Em caso de omissão, DETERMINO que a Sra. Gestora entre em contato, via 

telefone, para que certifique o andamento da missiva.

Cumpra-se, com prioridade, por tratar-se de um feito afeto à meta 2/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25956 Nr: 128-21.2008.811.0046

 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: FATIMA GUIMARAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERREIRA DE SOUZA, MIRO TUR 

LTDA - EPP, ELEUDE FIDALDO BANAGORO, SULINA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588/MT, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B /MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Por questão de economia processual, em consonância com o princípio da 

cooperação processual, intimem-se as partes para apresentar 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.

Sem prejuízo, intime-se o requerido Miro Tur LTDA – EPP, para regular sua 

representação processual, tendo em vista a renúncia do causídico, fl. 306.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17282 Nr: 2194-76.2005.811.0046

 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: MICHELIN SANTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI BANCO INTERNACIONAL DE 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por MICHELIN SANTOLIN em 

desfavor de MULTI BANCOS INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS S/A.

 Citado, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para contestar.

Às fls. 75/106, houve manifestação da terceira Leila Aguetoni, que alegou 

a ilegitimidade do requerido, bem como ser possuidora dos bens 

usucapiendos.

Visando averiguar a propriedade dos imóveis, foi oficiado o Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, sendo aportado ofício em resposta às 

fls. 247/250, indicando que o requerido não é mais o proprietário do imóvel 

usucapiendo, situação que se verifica desde antes da propositura da 

ação.

As partes se manifestaram quanto produção de provas às fls. 296/298.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de usucapião, cujo objeto é aquisição da propriedade 

que se dá pela posse prolongada de imóvel, devendo ser intentada contra 

o proprietário do imóvel, ou seja, aquele constante no registro do título 

imobiliário, haja vista ser a forma de transmissão da propriedade de 

imóveis admitida em nosso ordenamento jurídico (art. 1.245, CC).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CPC, art. 942. - Possui legitimidade 

para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome 

estiver registrado o imóvel usucapiendo. Precedentes. (RESP N° 351.631 - 

MG).

Assim, extrai-se a ilegitimidade passiva da parte ré, que não é mais 

proprietária do imóvel usucapiendo, desde antes da propositura da ação 

(01/08/2005), conforme situação dominial e geodésica de fls. 247/274.

 Portanto, a extinção do feito face a ausência de legitimidade da parte 

requerida é medida que se impõe.

DO EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, ante a 

ilegitimidade passiva.
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Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

sucumbenciais, estes no importe de 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13694 Nr: 1595-74.2004.811.0046

 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: ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ARANTES, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI, REAL BRASIL CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108183 Nr: 4554-61.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMARIO SECCO - OAB:724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se conforme deprecado.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intime-se a parte interessada para comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30512 Nr: 1647-94.2009.811.0046

 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): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 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:, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, MARCOS 

CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:56.526, PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 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.: 72267 Nr: 16-08.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o exequente intimado para proceder a devida averbação da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, bem como para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66971 Nr: 657-30.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Certifico que não fora expedido mandado de intimação para o denunciado 

cumprir as condições para a suspensão do processo, uma vez que, 

conforme cálculo retro, restavam ainda dois meses e vinte dias a serem 

cumpridos, sendo que a parte compareceu apenas uma vez após a 

elaboração do cálculo, em 03/05/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37603 Nr: 2302-95.2011.811.0046

 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: HERMINIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a retirar o alvará em secretaria, no 

prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67702 Nr: 1262-73.2014.811.0046

 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: LUIZ NUNES DA CUNHA

 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:

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60726 Nr: 2516-52.2012.811.0046

 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: GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61333 Nr: 3139-19.2012.811.0046

 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: EDMIR RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, VALESKA 

FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT
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 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61729 Nr: 3578-30.2012.811.0046

 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: ANA DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:RS/ 46582, VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:195.142/SP

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65806 Nr: 3986-84.2013.811.0046

 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: RAMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Certifico que fora expedida certidão de crédito em 29/05/2017, sendo que 

o processo foi retirado em carga em 30/05/2017, sem que referido 

documento não se encontra na contracapa do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 2054-08.2006.811.0046

 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: IRACEMA PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 5056 Nr: 966-08.2001.811.0046

 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: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLINO ALBINO THOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/B

 Fica a parte interessada intimada a apresentar os dados essencias para 

confecção do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33908 Nr: 2094-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRPO PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISTRADOR ROGÉRIO VILELA VICTOR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9986 Nr: 658-98.2003.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, JUEL PRIDÊNCIO BORGES - OAB:3836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32862 Nr: 1048-24.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT, RODRIGO MOURA VARGAS - OAB:14912/A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ e da Ordem 

de Serviço nº 01/2016, impulsiono o presente feito para intimar a parte 

interessada para apresentar dados bancários (Banco, Agência, Conta 

Corrente/Poupança {não sendo aceita Conta Fácil Banco do Brasil} e 

CPF/CNPJ do Titular) para liberação dos valores depositados em juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32862 Nr: 1048-24.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT, RODRIGO MOURA VARGAS - OAB:14912/A

 Fica a parte requerida intimada a informar os dados requesitados, 

conforme intimação expedida em 19/05/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32862 Nr: 1048-24.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT, RODRIGO MOURA VARGAS - OAB:14912/A

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de José Odil da Silva.

Às fls. 29-29v a parte exequente informa a desistência da ação, 

requestando sua extinção.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 

desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Sem custas ou honorários.

Expeça-se alvará em favor da parte ré da quantia constrita nestes autos.

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

Considerando a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 
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julgado, arquivando-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37208 Nr: 1907-06.2011.811.0046

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

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO JOSÉ FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 Fica a parte interessada intimada a requerer o que entender de direito, em 

cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61274 Nr: 3075-09.2012.811.0046

 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: DMDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS, EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40387 Nr: 1400-11.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA JACINTO, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS. - 

OAB:34814/SP

 Fica a parte interessada intimada a apresentar os dados essenciais para 

confecção do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33770 Nr: 1956-81.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAIS NATIVO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA ME, GELSON MARCOS PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13879 Nr: 1804-43.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAZAM PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MARQUES BIAGGI - 

OAB:25628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO

 Fica a parte autora intimada a comprovar a distribuição da carta 

precatória ou requerer o que entender de direito, em cinco dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37242 Nr: 1941-78.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE PALHARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 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.: 37919 Nr: 2617-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON IVAN FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a comprovar a distribuição da carta 

precatória ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39479 Nr: 495-06.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENICLEI JOSE LEMOS DE JESUS, LAURINDO 

SEBASTIAO DE JESUS, ENI LEMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31583 Nr: 2618-79.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, LUCIOMERO 

ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, JAKELINE DA CRUZ 

ORTOLAN

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Fica a parte executada intimada a indicar bens, bem como manifestar-se 

quanto à petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31583 Nr: 2618-79.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, LUCIOMERO 

ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, JAKELINE DA CRUZ 

ORTOLAN

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 
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OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 A propósito da decisão retro, fica a parte exequente intimada a 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60679 Nr: 2464-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, GELSON IVAN 

FOLETO, SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, IVONETE 

MARIA COCCO, NEUZA DETOFOL FOLETO

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65886 Nr: 4070-85.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVO TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEMA CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES (CONSORCIO 

ODEBRECHT TELES PIRES), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

( EMPRESA DO CONSÓRCIO TELES PIRES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA RAPOSO CRUZ - 

OAB:330750

 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.: 34898 Nr: 3082-69.2010.811.0046

 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 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES URBANSKI FERNANDES, 

CLAUDIMIRO NOLASCO CARDOSO, ARLENE APARECIDA DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68770 Nr: 2101-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR, MAIKO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT 3.517-B, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Vistas às partes para apresentação de memoriais finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, autos conclusos para Sentença.

Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um feito afeto à 

meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69133 Nr: 2370-40.2014.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOCIR ANTÔNIO LAZZARETTI 

DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista que não houve alteração da sentença no que tange a 

destinação do veículo apreendido, objeto do presente pedido de 

restituição, cumpra-se o despacho de fl. 66, arquivando-se o feito com as 

baixas e cautelas de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 4468 Nr: 772-08.2001.811.0046

 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: LIRIO ANDREOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL NASCIMENTO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES 

FILHO - OAB:7146/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30292 Nr: 1442-65.2009.811.0046

 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: DOCTY NAGLE DE ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205/MT, RAMÃO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A MT, leandro alves martins jacarandá - 

OAB:10827, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Consoante extrato em anexo do sítio do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que a carta precatória encaminhada à fl. 172, foi 

devidamente cumprida.

 Desta feita, contate com o Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por 

telefone, solicitando a devolução da missiva, urgentemente.

Após, vistas às partes para apresentação de memoriais finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

Em seguida, autos conclusos para Sentença.

Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um feito afeto à 

meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64100 Nr: 2253-83.2013.811.0046

 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: FRANCISCO ALVES DA SILVA, TEREZA ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte proposta por 

Francisco Alves da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 379 de 611



ambos devidamente qualificados.

A parte autora foi intimada para comprovar o indeferimento do pedido 

administrativamente.

Às fls. 64/65, juntou-se ofício e extrato do INSS informando que foi 

concedido o benefício de pensão por morte ao autor.

É a síntese do necessário.

Decido.

Analisando o presente feito verifico que o objeto da ação era a concessão 

do benefício previdenciário, o que já foi concedido, conforme informação 

da parte requerida e comprovado por meio do documento de fl. 65.

 Assim, diante de tais considerações, não subsistem razões para o 

prosseguimento do feito, sendo a extinção da presente ação medida que 

se impõe, ante a ausência de interesse de agir, haja vista que o pleito foi 

alcançado em vias administrativas.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68527 Nr: 1916-60.2014.811.0046

 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: JAIRO DALL'ALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Código 68527

Vistos em correição.

 Certifique a tempestividade da contestação e da impugnação à 

contestação apresentada nos autos;

 Cadastre o novo advogado do autor no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito;

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, 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-se 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.

 Após, voltem-me conclusos para apreciação da (s) preliminar (es) 

suscitada (s) em sede de contestação e saneamento se necessário o for.

 Empós, voltem os autos conclusos.

Comodoro-MT, 12 de março 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.: 62628 Nr: 723-44.2013.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, MUNICÍPIO DE 

CAMPOS DE JÚLIO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se o decurso do prazo para os requeridos José Odil da Silva e 

Alvaro Fabrício Cavalheiro da Silva apresentarem contestação.

Tendo em vista o cumprimento do mandado de fl. 441, conforme consulta 

junto ao Sistema Apolo, solicite-se do Oficial de Justiça correspondente, a 

devolução do mandado devidamente certificado para juntada.

Caso haja ingresso do município de Campos de Júlio/MT à lide, vistas as 

partes para manifestação. Por outro lado, constatada a desídia do ente, 

certifique-se.

Após, vistas ao Ministério Público para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada, bem como manifestar-se requerendo o que entender cabível.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de feito afeto à 

Meta 02/2018 CNJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23848 Nr: 1274-34.2007.811.0046

 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: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMINDA NAMIR WOHLGEMUTH, ROBERTO 

CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o autor para manifestar-se no feito, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender cabível.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte, nos 

termos do art. 485, §1º, CPC, para impulsionamento da ação, em 05 dias, 

sob pena de extinção.

Após, autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61213 Nr: 3033-57.2012.811.0046

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, GLEYSCLER 

BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista o pagamento espontâneo da condenação pelo Banco réu, 

fls. 213 e 215, defiro o pedido de fl. 214 e determino o levantamento dos 

valores depositados em favor da advogada.

Após, não havendo outros requerimentos, arquive-se o feito com as 

baixas e cautelas de estilo.

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, CELSO FERNANDES PADOVANI, NELSON 

PADOVANI, VILMA LETÍCIA 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 
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BORTOLOTTO - OAB:16411/PR, MARCO ANTÔNIO PADOVANI - 

OAB:23.174 - PR, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:15744-A/MT, 

SANTINO RUCHINSKI - OAB:26.606-A/PR

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Chamo o feito à ordem.

I - Revogo a decisão de fl. 414, pois não houve designação de audiência 

nesta Comarca, considerando que as partes a serem ouvidas residem em 

Comarcas diversas.

II - Expeça-se carta precatória para oitiva da parte autora.

III - Certifique-se o decurso do prazo para os requeridos apresentarem rol 

de testemunhas bem como manifestarem-se quanto à produção de 

provas, conforme decisão de fl. 411.

IV - Aguarde-se o retorno das missivas. Sendo constatada a desídia, 

oficie-se solicitando informações. Persistindo a demora, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um feito afeto à 

meta 2/2018 do CNJ.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25529 Nr: 3015-12.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI, NOEMI 

TEREZINHA SARTORI, SEDIMAR SARTORI, VERANICE SARTORI 

BELTRAMIN, IBRAIM SARTORI, SOLANGE SARTORI CASPERS, CATIA 

SARTORI FOLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA 

- OAB:2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Fica a parte autora intimada a retirar em secretaria a via da carta 

precatória, bem como comprovar a sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67150 Nr: 821-92.2014.811.0046

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA, KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS 

SANTOS, GIULLIANO FÁBIO CINTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, GILBERTO GOMES JUNIOR - OAB:11.241/MT, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino ainda:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar embargos, independentemente de penhora 

ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000251-84.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DOS REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

LIVIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA OAB - MG154001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000251-84.2017.8.11.0046 Certifico, primeiramente, que procedi à 

retificação dos autos, alterando a classe judicial para “procedimento do 

juizado especial cível”, eis que, o patrono da reclamante distribuiu a ação 

com a classe judicial “petição”, Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 02/05/2018 as 10h30min. COMODORO, 12 

de março 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000251-84.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DOS REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

LIVIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA OAB - MG154001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000251-84.2017.8.11.0046 Certifico, primeiramente, que procedi à 

retificação dos autos, alterando a classe judicial para “procedimento do 

juizado especial cível”, eis que, o patrono da reclamante distribuiu a ação 

com a classe judicial “petição”, Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 02/05/2018 as 10h30min. COMODORO, 12 

de março 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000252-69.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JURDIVANIA ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA OAB - MG154001 (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000252-69.2017.8.11.0046 Certifico, primeiramente, que procedi com à 

retificação dos autos, alterando a classe judicial para “procedimento do 

juizado especial cível”, eis que, o patrono da reclamante distribuiu a ação 

com a classe judicial “petição”. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 02/05/2018 as 11h00. COMODORO, 12 de 

março 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000252-69.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JURDIVANIA ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA OAB - MG154001 (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000252-69.2017.8.11.0046 Certifico, primeiramente, que procedi com à 

retificação dos autos, alterando a classe judicial para “procedimento do 

juizado especial cível”, eis que, o patrono da reclamante distribuiu a ação 

com a classe judicial “petição”. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 02/05/2018 as 11h00. COMODORO, 12 de 

março 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIVANIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000015-98.2018.8.11.0046 REQUERENTE: LAUDIVANIA SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de ação ordinária em que se pleiteia 

antecipação de tutela para que a parte reclamada retire o nome da parte 

autora de cadastro de inadimplentes, impugnando o débito que ensejou a 

respectiva inscrição. Postula-se, ademais, inversão do ônus da prova. 

Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é 

um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor 

hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, 

inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à 

ordem jurídica. Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para 

que se inverta o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança. O 

Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com 

incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se 

apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração 

fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do 

primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas 

o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar 

acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu 

favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. 

Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, 

abr./jun., 2000). É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo 

qual defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Quanto ao pedido de 

tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, 

referido preceptivo estabelece que são requisitos necessários à sua 

concessão a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos: 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. A tutela de urgência prevista no art. 

300 do CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido 

de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as 

provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, 

prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, 

uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida 

demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão. 

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser provisoriamente 

satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse 

mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa 

avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido 

o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de 

direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., 

Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). É exatamente esta a hipótese: o 

débito, segundo se alega é indevido, foi trazido à discussão neste 

processo, não se podendo de antemão admitir a positivação ou 

cobranças, ato unilateral adotado como meio coativo e que gera graves 

restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na relação de 

consumo. A decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, 

neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação se, no curso 

da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da probabilidade do 

direito alegado e o perigo de dano. Assim sendo, repetindo que o débito 

encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá 

a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, 

as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em 

virtude da positivação atacada, lanço mão da prerrogativa prevista no 

artigo 300 do CPC e antecipo os efeitos da tutela, neste sentindo: 

TJSP-321771) TUTELA ANTECIPADA. Impugnação ao deferimento da 

antecipação de tutela para exclusão do nome do agravado dos órgãos de 

proteção ao crédito. Discussão acerca da existência de relação jurídica 

entre as partes. Difícil apresentação de prova pré-constituída. Basta 

presença de fumus boni iuris. A negativação não traz nenhuma vantagem 

para o credor, sendo, ao contrário, extremamente danosa para o devedor. 

Correta fixação de multa diária para funcionar como meio coercitivo. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento nº 

0075826-23.2009.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Moreira Viegas. j. 20.06.2012, DJe 05.07.2012). Em face do exposto, 

defiro o pedido de tutela antecipada, determinando a expedição de ofício 

aos órgãos de proteção ao crédito para que estes, no prazo de 05 (cinco) 

dias, procedam com a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em 

caso de descumprimento. Outrossim, acaso ainda não designada, 

designe-se data para audiência de conciliação (art. 16 da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Comodoro/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FERREIRA MENDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000019-38.2018.8.11.0046 REQUERENTE: HUGO FERREIRA MENDES 

NETO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Trata-se de ação ordinária em que se pleiteia antecipação de tutela para 

que a parte reclamada retire o nome da parte autora de cadastro de 

inadimplentes, impugnando o débito que ensejou a respectiva inscrição. 

Postula-se, ademais, inversão do ônus da prova. Pois bem, no que tange à 

inversão de ônus da prova, entende-se que é um instrumento processual 

de facilitação de defesa do consumidor hipossuficiente, inserido no Código 

de Defesa do Consumidor (art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor 

visando garantir seu acesso à ordem jurídica. Segundo o dispositivo 

mencionado são pressupostos para que se inverta o ônus de provar: 

hipossuficiência e verossimilhança. O Prof. Andrade atribui aquele à 

pessoa economicamente mais fraca com incapacidade de produzir 
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provas, e quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em 

virtude de coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e 

a pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é 

suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá 

com a verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do 

consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, 

V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo 

Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000). É o que foi verificado no 

caso em comento, motivo pelo qual defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Quanto ao pedido de tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo, vejamos: 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. A tutela 

de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de 

antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a 

necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de 

dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da 

pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção 

que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para 

sua concessão. No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser 

provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de 

existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O 

magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). É 

exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é indevido, foi 

trazido à discussão neste processo, não se podendo de antemão admitir a 

positivação ou cobranças, ato unilateral adotado como meio coativo e que 

gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na 

relação de consumo. A decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela 

jurisdicional, neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação 

se, no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Assim sendo, 

repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que 

nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode 

ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, 

que advêm ao devedor em virtude da positivação atacada, lanço mão da 

prerrogativa prevista no artigo 300 do CPC e antecipo os efeitos da tutela, 

neste sentindo: TJSP-321771) TUTELA ANTECIPADA. Impugnação ao 

deferimento da antecipação de tutela para exclusão do nome do agravado 

dos órgãos de proteção ao crédito. Discussão acerca da existência de 

relação jurídica entre as partes. Difícil apresentação de prova 

pré-constituída. Basta presença de fumus boni iuris. A negativação não 

traz nenhuma vantagem para o credor, sendo, ao contrário, extremamente 

danosa para o devedor. Correta fixação de multa diária para funcionar 

como meio coercitivo. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de 

Instrumento nº 0075826-23.2009.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado 

do TJSP, Rel. Moreira Viegas. j. 20.06.2012, DJe 05.07.2012). Em face do 

exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, determinando a expedição 

de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que estes, no prazo de 

05 (cinco) dias, procedam com a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento. Outrossim, acaso ainda 

não designada, designe-se data para audiência de conciliação (art. 16 da 

Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Comodoro/MT, 21 

de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010225-60.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA SILVESTRE MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PINHEIRO & PETRELI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010225-60.2016.8.11.0046 EXEQUENTE: ROSANE APARECIDA 

SILVESTRE MARTINS EXECUTADO: PINHEIRO & PETRELI LTDA - ME Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

ROSANE APARECIDA SILVESTRE MARTINS em face de PINHEIRO E 

PETRELI LTDA. Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, págs. 

11/13 (ordem decrescente). Em síntese, é o relatório. Decido. Tratando-se 

de direitos disponíveis, plenamente cabível o acordo firmado entre as 

partes. As cláusulas da avença estão devidamente regulares, pelo que 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação efetuada entre as partes e, em consequência, julgo extinto o 

processo de conhecimento, com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b” do CPC. Sem custas, despesas processuais, ou 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Ato contínuo, aportou aos autos o petitório de págs. 02/03, na qual a parte 

autora informa o descumprimento pelo requerido do acordo firmado entre 

as partes. Deste modo, converto a presente ação de cobrança em 

cumprimento de sentença e, nestes termos, proceda a secretaria com as 

anotações necessárias. Intimem-se a parte executada, por meio de seu 

advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de o 

devedor ser representado pela Defensoria Pública, por carta com Aviso 

de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, intime-se aparte 

exequente para se manifestar, requerendo o que entender cabível, sendo 

certo que se houver renovação do pedido de penhora on line, deverá 

trazer aos autos a atualização do débito. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105522 Nr: 8874-68.2017.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, coma finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a certidão retro, impuilsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55617 Nr: 137-81.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé, que a certidão de fls. 149, deve ser desconsiderada, 

uma vez que em desacordo com a legislação processual vigente.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 
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56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte Executada, nos termos do Art. 535: A 

Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53961 Nr: 2461-78.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDOM, ANM, FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51393 Nr: 3304-77.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLÓRIA BARBOSA - ME, MARIA 

DA GLORIA BARBOSA, NUBIA SINOBRE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51328 Nr: 3233-75.2012.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ARAÚJO BARRETO, LOURIVAL 

ARAUJO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26405 Nr: 3015-86.2008.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45452 Nr: 340-48.2011.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVYD PEREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CORDEIRO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51731 Nr: 280-07.2013.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGNS, Adriana Tenor Nader

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47284 Nr: 2426-89.2011.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 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 a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 241-54.2006.811.0010

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

 PARTE AUTORA: PANORAMA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

EVERTON JORGE SCHINOCA, VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Rubens Pereira Navarro - 

OAB:34847, PAULO ROBERTO NOVAES DE OLIVEIRA - OAB:123700SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28126 Nr: 1625-47.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURALDO NUNES MONTEIRO, VERA LÚCIA 

GUARACHO MONTEIRO

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

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - 

OAB:9.259, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 3228-58.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOÃO BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ANTONIO MORAIS, TEREZINHA DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 907 Nr: 249-46.1997.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GML, JCMR, AMR, MIPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo para as partes executadas 

impugnarem a penhora nos presentes autos, conforme despacho de fls. 

201, embora devidamente intimadas por meio de seu advogado via DJE nº. 

10103, em 19/09/2017. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao 

advogado do exequente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) 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.: 110463 Nr: 1404-49.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1404-49.2018.811.0010

Código 110463

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Ação Previdenciária para concessão de 

Aposentadoria por Invalidez” ajuizada por Neuza Soares dos Santos, em 

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

autos, almejando a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio 

doença, bem como requer, inicialmente, a isenção do pagamento das 

custas processuais, mediante a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Com a inicial juntou documentos.

É o relato.

Decido.

I – Da gratuidade das custas judiciais

De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da 

Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido 

no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso 

ao Poder Judiciário.

Nessa toada:

“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção 

de veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. 

(TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de 

Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A 

parte que declara não ter condições de arcar com as custas do processo 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem 

direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 

1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir 

o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso 

provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 

19/01/10).

Disso posto, CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça.

II - Da Prova Pericial

Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção 

à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada 

de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO:

i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos cópia do processo administrativo promovido pela parte autora, 

incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias realizadas;

ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC).

iii) Designo o dia 22 de março de 2018 às 09h20min para realização da 

perícia.

iv) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data 

designada portando todos os seus exames.

v) Cientifique ainda a Sra. perita que caso aceite o encargo fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

 vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais 

do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados:
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 viii) Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia:

a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do 

periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete 

(m) o (a) periciado (a).

i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial?

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) 

periciado (a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

 ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e estando 

encartadas aos autos, CITE-SE A AUTARQUIA REQUERIDA para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal.

Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar.

Após, certifique-se necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC.

Cite-se e Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 05 de março de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 102300 Nr: 7204-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA, PABLO 

HENRIQUE ZANADI, ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, defensor - OAB:

 Considerando que o Ministério Público insiste nas oitivas das testemunhas 

Erbilene Andreza Ramos, Marcos Vinícius Sales de Oliveira e Willians 

Roberto Soares, razão pela qual designo audiência em continuação para o 

dia 13 de março de 2018, as 16:00 horas, devendo as partes já saírem 

intimadas para o ato.

Requisite-se a oitiva da testemunha referida PM Cristiano Silva de Oliveira 

para ser ouvida em Juízo na data redesignada, na condição de 

testemunha referida do Juízo.

Requisite-se ao superior hierárquico, o comparecimento dos policiais, 

Sargento PM Willians Roberto Soares e Soldado PM Cristiano Silva de 

Oliveira, sendo este referido pela testemunha Marcelino Cezar de Oliveira 

Vera, em sua oitiva judicial.

Vista ao Ministério Público para localização das testemunhas faltantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 101968 Nr: 7031-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walney Benedito da Silva Costa, LUCAS 

MARADONA DA SILVA, IUEIDI CARVALHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, Levi Moroz - OAB:6.402-A - MT, SAULO VINICIUS DE 

MORAES - OAB:19046/O

 Vistos.

Certificada a tempestividade (07/03/2018), recebo o recurso de apelação 

interposto pela defesa do acusado IUEDI CARVALHO COSTA 

(06/03/2018), nos termos do artigo 597 do Código de Processo Penal.

Vista ao apelante para apresentar suas razões no prazo legal e, após, ao 

apelado para, querendo, contrarrazoar no prazo legal, certificando-se.

Após, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando-se as formalidades legais, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 97621 Nr: 4958-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 Vistos.

Diante das alegações finais apresentadas nos autos pelo Órgão Ministerial 

(Ref. 102), bem como de acordo com o artigo 403, do Código de Processo 

Penal, dê-se nova vista dos autos a defesa do acusado CLAUDEMOR 

ALVES BARBOSA, para que se manifeste nos autos ou ratifique as 

alegações finais já apresentadas.

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-39.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Parte autora para no prazo de 05 dias requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção dos autos.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-64.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELINE ANDREA MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a empresa empregadora da 

Executada devidamente intimado conforme id n. 11169535 não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007, impulsiono os autos para intimar a Parte Exequente para 

manifestar-se no prazo de 05 dias acerca da certidão acima, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/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: 

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

desconhecido Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: 

MT21419/O Endereço: Rua Itararé, 818, Santa Rita, 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: 09/05/2018 Hora: 11:20 , 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: 1000364-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMEZINDO TOZETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/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: 

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

desconhecido Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: 

MT21419/O Endereço: Rua Itararé, 818, Santa Rita, 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: 09/05/2018 Hora: 11:40 , 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: 1000214-05.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO TAKENAKA ZANATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENIR ALVES NUNES SOUZA (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO NUNES SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA OAB - MT0012054A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007 impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias comparecer perante esta Secretaria para retirar a certidão de 

crédito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000211-50.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MELHADO OAB - SP0289895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007 impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias comparecer perante esta Secretaria para retirar a certidão de 

crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000968-10.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

237, 12, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 12 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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. 12170768 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-29.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES FILHO 03917410125 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THEOPHILO FLEURY OAB - SP133298 (ADVOGADO)

JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO OAB - SP10784 (ADVOGADO)

LUCILLO FERNANDES DE FARIA OAB - SP358251 (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. 12173205 e seguintes.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 14/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e:

Considerando o disposto no artigo 1º, do Decreto Municipal 1.252/2018, 

que estabeleceu a data de 19 de março como feriado municipal, em virtude 

de São José ser o Padroeiro desta Cidade;

Considerando que neste ano a data de 19 de março será numa 

segunda-feira, dia útil;

RESOLVE

I - SUSPENDER o expediente no âmbito desta Comarca no dia 19/3/2018 

(segunda-feira), em virtude do feriado municipal, retornando as atividades 

normais no dia 20/3/2018 (terça-feira).

II - PRORROGAR para o dia 20/3/2018, os prazos processuais iniciados ou 

completados nesse dia.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta a 

Corregedoria Geral de Justiça, Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Ministério Público, Defensoria Pública e 20ª 

Subseção da OAB/MT.

Juara., 9 de março de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 137351

Numeração Única: 2919-13.2009.8.11.0018

Unidade de origem: Juara

Tipo de ação: Processual

Requerente: IZAEL COSTA

Advogado(s): -

Requerido: ALDENIR ROSSATI MANCOELHO

ARMINDO ROMÃO MEDINA

ARNALDO ROMÃO MEDINA

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 Juara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 04/06/2018 às 08:00

Endereço: Rua Anita Garibaldi, s/nº - Centro - CEP.: 78575-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41348 Nr: 1787-47.2011.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGdS, JEGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório às fls. 107, a declaração da parte autora que não 

possui mais interesse no prosseguimento do feito, bem como fls. 110 

parecer ministerial favorável, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, conforme dispõe o artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84156 Nr: 4202-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Barbosa de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Initmar a parte autora para manifestar acerca da petição de 135/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102377 Nr: 7949-48.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins e Bezerra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Dunice Pereira Brito 

- OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de referência 15. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente 

feito ao setor de expedição para proceder a intimação do requerido 

Martins e Bezerra Ltda, para querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo legal. Desde já, intimo a parte autora para recolhimento do valor da 

diligência correspondente para cumprimento do presente ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 5328-78.2017.811.0018

 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: Rosileni Aparecida Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do laudo prericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55778 Nr: 1997-64.2012.811.0018

 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: Fatima da Costa

 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, onde consta como patrono habilitado 
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para receber intimação: Adhemar de Brito Figueira Peres - OAB: 11.203, 

acerca da Juntada de Contestação de folhas 139/145, para querendo 

impugná-la no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 5867-44.2017.811.0018

 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: Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da Matta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Gonçalves Lima, Morenita de Oliveira 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora acerca da contestação apresentada de ref. 31.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56245 Nr: 2477-42.2012.811.0018

 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: Banco Santander Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranieri Queiroz, Jussara Queiroz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchil Tulio - OAB:11.640, Marco Andre Honda Flores - OAB:6171 

OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maristela Queiroz - 

OAB:269415/SP, Wesler Augusto de Lima Pereira - OAB:214225/SP

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010090-11.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDI & JUCOSKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES CHAVES MORAES (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA PROCESSO N. 8010090-11.2011.811.0018 POLO 

ATIVO: BERNARDI & JUCOSKI LTDA.-ME POLO PASSIVO: ARISTIDES 

CHAVES DE MORAES Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de execução de título extrajudicial, em que, o 

exequente foi intimado para indicar bens penhoráveis, conforme evento n. 

103, mantendo-se inerte, conforme certidão no evento n. 104, o que 

denota a inexistência de bens passíveis de constrição para satisfação do 

crédito. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - PRETENSÃO DE 

INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS - DEVER DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS - EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a 

indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais 

pode recair a execução, imperiosa a extinção da execução, por 

inexistência de bens penhoráveis. É dever do exequente e não do Juízo 

diligenciar no sentido de localizar bens a serem penhorados. Se foi 

conferida a oportunidade ao exequente para indicar bens e o mesmo não 

dispõe de meios de localizá-los, há que se validar a sentença que 

extinguiu o processo por inexistência de bens penhoráveis. (TJMT - RI 

317/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Sem delongas, o artigo 53, § 4º, 

da Lei n. 9099/95, assim dispõe: ?Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.? Assim, considerando a 

inexistência de bens penhoráveis, outra alternativa não há senão a 

aplicação da norma supracitada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da 

Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Juara MT, 

24 de abril de 2017. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo ? mat. 31010

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80913 Nr: 2412-08.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Locaputo, Rudinei Lucietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“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”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Ademais, os próprios réus, em seus depoimentos na fase inquisitorial, 

afirmaram que as armas são de sua propriedade, porém não tem nenhuma 

documentação, fato este que o impossibilita de reaver a arma futuramente, 

eis que é produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92612 Nr: 2962-66.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bauer Scheffer, Joelto Scheffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Cód. 92612

Vistos.
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Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“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”.

Compulsando os autos, verifico que aarma de fogo apreendida, tipo 

espingarda, calibre 28, não se faz mais necessária para o deslinde da 

causa, visto que até o momento as partes não manifestaram eventual 

interesse ou não é possível reavê-las por falta de comprovação da 

propriedade ou, ainda, por ser produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da citada arma apreendida ao 

exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Quanto a arma de fogo apreendida tipo rifle, calibre 22, veirifico que o 

acusado Joelto afirmou ter o registro desta, sendo assim, intime-o para 

manifestar seu eventual interesse na restituição da arma, no prazo de 10 

(dez) dias.

Saliento que para tal intento o acusado terá que apresenta o registro da 

referida arma, devidamente atualizado. Caso contrário, esta também 

deverá ser encaminhada ao exército.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96955 Nr: 5110-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de dezembro de 

2018 às 17h00min. Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso 

as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa do acusado.Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67358 Nr: 3943-03.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Rodrigo de Almeida dos Santos, 

Luciane Petersen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc,

Recebo o recurso interposto pelo Ministério Público nos efeitos devolutivo 

e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar suas contrarrazões, no prazo de oito 

dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80913 Nr: 2412-08.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Locaputo, Rudinei Lucietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Promovo a intimação dos advogados dos Réus para se manifestarem em 

relação da decisão de Ref. 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42875 Nr: 3305-72.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duan Alves da Silva, Cristiano Galvão Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar acerca da 

decisão de fls.677 / 677-v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92612 Nr: 2962-66.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bauer Scheffer, Joelto Scheffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Promovo a intimação dos advogados dos réus para se manifestarem em 

relação a decisão de ref. 26.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83769 Nr: 3995-28.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Borges Gomes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar sobre a 

sentença de ref. 241.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO)

JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA OAB - PR56519 (ADVOGADO)

FABRICIO ZIR BOTHOME OAB - RS44277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS AUGUSTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS TERESA D AMICO VALDIVIESO BONET OAB - PR41096 

(ADVOGADO)

YARA DAMICO OAB - PR14258 (ADVOGADO)

CARINA DANIELA DE SOUZA LIMA OAB - PR63820 (ADVOGADO)
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Certifico que a Contestação apresentada é tempestiva.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54189 Nr: 543-96.2010.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAGDS, RAGDS, SDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 79-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 135842 Nr: 443-63.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO PRONER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN E 

OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Rigoni - OAB:OAB/SC 

5.908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 392,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS 

REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE AVALIAÇÃO NA FAZENDA BURITI, ZONA RURAL DE 

JUÍNA-MT, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DOS AUTOS 

DE ORIGEM Nº 0007105-63.2002.8.24.0018, DA 4ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CHAPECÓ-SC. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 135893 Nr: 484-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSARANDUBA MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADVISA MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS DOSEA LEITE - 

OAB:OAB/SE 5.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO NO(S) BAIRRO(S) SETOR INDUSTRIAL, REFERENTE À 

CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 

0031492-83.2013.8.25.0001, DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

ARACAJÚ-SE. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80946 Nr: 555-76.2011.811.0025

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

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

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO DE OLIVEIRA DACOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR, 

NO PRAZO LEGAL, SE HOUVE O PAGAMENTO DA RPV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130322 Nr: 2721-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 DECISÃO FL. 10: "Vistos etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar defesa, nos termos do art. 920, I, do CPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93808 Nr: 1973-78.2013.811.0025

 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: SETH JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MEURES, MARIA DOLORES LAZARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, RICARDO MAMEDES - OAB:4.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 DESPACHO FL. 132: "Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem justificadamente as provas que 

pretendem produzir ou se concordam com o julgamento antecipado da lide. 

Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55584 Nr: 1865-54.2010.811.0025

 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: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO ALBERTON, ROSANI HERCULANA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 DECISÃO FLS. 171/173: "VISTOS EM CORREIÇÃO. Cuida-se de Embargos 

de Declaração interposto pelo embargante em face da sentença de fl. 

152/156. Embargos de Declaração às fls. 158/159. [...] Ante ao exposto e, 

por tudo que dos autos consta, ACOLHO os Embargos de Declaração 

unicamente no que se refere à omissão e, no mérito, REJEITO as 

preliminares arguidas pela parte requerida, ora embargante e, 

consequentemente MANTENHO a sentença guerreada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86647 Nr: 550-20.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 155/156: "VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada pelo HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO 

em face de FERNANDO BARBOSA. [...] Outrossim, reza o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, que o feito será extinto sem resolução do mérito 

quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub 
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examine”. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos. Por 

consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109574 Nr: 2384-53.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO VIEIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 134.546

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 113553 Nr: 4798-24.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR DA LUZ, NEIDE DE JESUS BARBOSA, 

ROSEMERI ZUCOLOTTO, PAULO ORÁCIO VILAR, PAULO CEZAR 

FRANCISCO DA SILVA, NILDA BARBOSA DA SILVA, ROSA PIRES 

FAGUNDES, ROSA CALIXTO MACHADO, MARIA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112595 Nr: 3958-14.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA RONCHI DIAS - 

OAB:2.738/RO, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - OAB:MT/21.066, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, Maike Francisco 

Lipsch - OAB:MT0018081O, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43831 Nr: 3242-31.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILCE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA 

CRUZ - OAB:1864/RO

 DESPACHO FL. 231: "Vistos etc. Indefiro o pedido retro, tendo em vista o 

lapso temporal transcorrido desde o protocolo. Outrossim, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119220 Nr: 962-09.2016.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 44.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 113557 Nr: 4802-61.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAMIRTES SOARES TEIXEIRA, ROSIMEIRE DE FATIMA 

OLIVEIRA, RENATA ESTELA BELONI., REMI ORTOLAN, SEBASTIÃO 

ALVES DA SILVA, SANDRA BELONI, SHIRLEY APARECIDA MORENA, 

SEBASTIÃO CARLOS CHRISTIANO, SERGIO APARECIDO MALAQUIAS, 

TEREZINHA BATISTA LAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103127 Nr: 3887-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 38/39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42981 Nr: 2343-33.2008.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJS, VDJS, JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 99-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86676 Nr: 592-69.2012.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE COSTA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS, LMDS, LMDS, ADEILTO APARECIDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO DA 

SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105853 Nr: 5057-53.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ANTONIO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 30/31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42257 Nr: 1758-78.2008.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI ANA DEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP, DLP, RUDIMAR PEZZINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:20.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119303 Nr: 993-29.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. DESPACHO FL. 120: "Vistos 

etc. Procedo nesta data a assinatura digital do Alvará Eletrônico e devolvo 

o feito à secretaria para as providências necessárias."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 3479-55.2014.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEMIRO CANDIDO, Cpf: 

63012235191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 08/09/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CLAUDEMIRO CANDIDO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

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

11258/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 13.074,69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53956 Nr: 5747-58.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSMC, ALBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE 

FL(S). 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106692 Nr: 931-23.2015.811.0025

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

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

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55552 Nr: 1833-49.2010.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPDB, ADILSON RIBEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55551 Nr: 1832-64.2010.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPDB, ADILSON RIBEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 60-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42982 Nr: 2345-03.2008.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDJ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJS, VDJS, JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 129-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120354 Nr: 1624-70.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO OLIMPIO DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - 

OAB:16616-B/PA

 DESPACHO FL. 154: "Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem justificadamente as provas que 

pretendem produzir ou se concordam com o julgamento antecipado da lide. 

Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 689 Nr: 139-31.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR JOSÉ ESSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 105: "Vistos etc. A requisição judicial para busca de bens 

em nome do executado junto aos sistemas anoreg e infojud constitui 

medida excepcional, justificando-se nos casos em que a parte exequente 

comprova ter envidado todos os esforços e meios administrativos 

disponíveis para consegui-lo, o que não ocorreu, motivo pelo qual indefiro 

o pedido retro. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101143 Nr: 2220-25.2014.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51613 Nr: 4906-63.2009.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BODSTEIN VILLAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 DESPACHO FL. 254: "Vistos etc. INDEFIRO o pedido retro, uma vez que 

não existe saldo na citada conta conforme certificado à fl. 250. Remeta-se 

o presente ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122239 Nr: 2758-35.2016.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO DE TAL, JUAREZ DE TAL, JADER DE 

TAL, JOÃO VITOR DE TAL, SIDINEI DE TAL, IZAURA DE TAL, OZÉIAS DE 

TAL, DILSON DE TAL, FABIANA DE TAL, SANTIAGO DE TAL, CRISTIANE 

DE TAL, ANDERSON DE TAL, VERA DE TAL, EDINHO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 62/63: "VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Reintegração 

de Posse Com Pedido Liminar ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT em 

face de OLIMPIO DE TAL E OUTROS. [...] Outrossim, reza o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, que o feito será extinto sem resolução do mérito 

quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub 

examine”. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos. Isento 

de custas. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98777 Nr: 180-70.2014.811.0025

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

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91553 Nr: 5982-20.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, ALBERTO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457, RODRIGO PETRY - OAB:OAB/RS 42.626

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82127 Nr: 1929-30.2011.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LIMA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 394 de 611



 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120350 Nr: 1620-33.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 69-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108149 Nr: 1644-95.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS LTDA-ME, JAMES ALVARO TREVISAN DE ALMEIDA, REGIANE 

GARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 DESPACHO FL. 147: "Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem justificadamente as provas que 

pretendem produzir ou se concordam com o julgamento antecipado da lide. 

Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001062-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR BORGES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca da 

certidão de ID 12164636. JUÍNA, 12 de março de 2018. FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário 

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 Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99770 Nr: 1139-41.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR & NEVES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc.I. DEFIRO o pedido de fl. 127.II. 

Determino que seja realizada a penhora on-line, via sistema BACENJUD, 

nas contas e aplicações financeiras da executada, FRANCISCO JUNIOR E 

NEVES LTDA-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ. sob o nº. 09.111.556 

/0001-20, até o montante de R$ 49.469,31 (quarenta e nove mil 

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), em favor 

do exequente. III. Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora 

com o depósito do valor em conta à disposição deste Juízo, bem como 

informe o Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores 

bloqueados, conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 

do Tribunal Pleno do TJ/MT. IV. Caso a pesquisa BACENJUD tenha 

resultado negativo, intime-se a exequente para requerer o que entender 

por direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. V. 

Por outro lado, se a medida obtiver resultado positivo, intimem-se ambas 

as partes para manifestarem-se sobre a minuta de bloqueio no prazo de 

10 (dez) dias. VI. Postergo a análise do pedido de penhora de créditos 

recebíveis, originados de operações de cartões de crédito, para depois do 

resultado da pesquisa via sistema BACENJUD. Às providências. Juína/MT, 

10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 4723 Nr: 46-73.1996.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 (...) "Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, 

consequentemente, determino o normal prosseguimento da execução até 

a satisfação integral do crédito.Sem custas e honorários por se tratar de 

incidente processual.Por fim, DETERMINO:

1. Considerando a certidão de fl. 205, INTIME-SE o Executado do auto de 

penhora de fl. 206 na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º, NCPC).2. 

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, INTIME-SE o 

Exequente para providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo 

(art. 844, NCPC), bem como para apresentar a este Juízo certidão de 

inteiro teor do imóvel penhorado.Às providências. Juína/MT, 10 de janeiro 

de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124462 Nr: 4066-09.2016.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO CORREGEDOR DO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE JUÍNA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de pedido do Advogado, Dr. Paulo Renato Ribeiro, para adentrar 

no CDP, requerendo que seja nomeado um Oficial de Justiça para seu 

acompanhamento em visita assistida, sob o argumento de que vem 

sofrendo diversas perseguições por parte de funcionários do CDP.

Muito bem.

De proêmio, em consulta ao Sistema Apolo, noto a existência de pleito 

idêntico, e já decidido por meio dos autos sob o Código n. 124462.

Confira-se o teor da decisão:

“Vistos,

Trata-se de pedido do Advogado, Dr. Paulo Renato Ribeiro, para adentrar 

no CDP, sob o relato de que não consegue falar com seus clientes, e para 

tanto, requer que seja nomeado um Oficial de Justiça para seu 

acompanhamento.

Muito bem.

De proêmio, INDEFIRO o pedido de acompanhamento por um Oficial de 

Justiça, por não haver necessidade desta medida.

Todavia, DETERMINO que o Diretor do CDP franqueie a entrada do 

Advogado no CDP, não impondo restrição de horários, ainda que coincida 

com visita ou inspeção deste magistrado, sob pena de afronta às 

prerrogativas da Advocacia.

CIÊNCIA ao Ministério Público, ao Advogado subscritor e ao Diretor do 

Centro de Detenção Provisória - CDP.

Após, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, imediatamente, servindo esta como OFÍCIO.”

Ante o exposto, reporto-me à decisão tomada naqueles autos (autos sob 

o Código n. 124462) e, via de consequência, INDEFIRO o pleito, mormente 

porque recentemente já houve portaria administrativa regulamentando as 

visitas assistidas.

CIÊNCIA ao Ministério Público, ao Advogado subscritor e ao Diretor do 

Centro de Detenção Provisória - CDP.

Após, ao ARQUIVO.

CUMPRA-SE, imediatamente, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127983 Nr: 1271-93.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 295

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129551 Nr: 2211-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE, JOÃO MARIA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. ANTONIO VALDENIR CALIARE PARA, 

NO PRAZO LEGAL APRESENTAR RECURSO DE APELAÇÃO, TENDO EM 

VISTA A CERTIDÃO DE FL. 300-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 55426 Nr: 1707-96.2010.811.0025

 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): NEDISON ROBERTO LANSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120481 Nr: 1735-54.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 11-21.1993.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos, Considerando a necessidade de garantia da imparcialidade 

objetiva, DETERMINO a dissolução do conselho de sentença e a 

redesignação do júri para o dia 03/09/2018, às 9h. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 40818 Nr: 455-29.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - - OAB:13.171 MT.

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Marcos 

Bodstein Villaca Filho, 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 

29/05/2018, às 15h30min. 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.: 95600 Nr: 3918-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 “Vistos. Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico 

lotado nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. 

Arno Ostwald, 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, REDESIGNO a audiência para o dia 21/05/2018, às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 396 de 611



17h30min. VISTA as partes 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.: 96687 Nr: 5147-95.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS WARGAS WITCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 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 

24/05/2018, às 17h. EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO 

COERCITIVA para a testemunha Leandro de Oliveira. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119823 Nr: 1300-80.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Intimação do advogado do réu, Dr. Lincoln Marcos de Oliveira para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133931 Nr: 5078-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAZONIAS ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:

 Vistos. Levando em conta a informação dos agentes de que não tem 

veiculo para trazer o acusado, DESIGNO nova audiência para o dia 

29/05/2018, às 13h30min. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-41.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

Instrução e julgamento designada para o dia 11/05/2018, às 15:30. Bem 

como as testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei 9.099/95. Para fins de 

requerimento para intimação das testemunhas arroladas, observe-se o 

§1º do referido artigo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-61.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

Instrução e julgamento designada para o dia 11/05/2018, às 16:30. Bem 

como as testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei 9.099/95. Para fins de 

requerimento para intimação das testemunhas arroladas, observe-se o 

§1º do referido artigo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-23.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

Instrução e julgamento designada para o dia 11/05/2018, às 17:30. Bem 

como as testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei 9.099/95. Para fins de 

requerimento para intimação das testemunhas arroladas, observe-se o 

§1º do referido artigo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-40.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUCAS ALVES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

Instrução e julgamento designada para o dia 14/05/2018, às 14:00. Bem 

como as testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei 9.099/95. Para fins de 

requerimento para intimação das testemunhas arroladas, observe-se o 

§1º do referido artigo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-18.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

Instrução e julgamento designada para o dia 14/05/2018, às 15:00. Bem 

como as testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei 9.099/95. Para fins de 
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requerimento para intimação das testemunhas arroladas, observe-se o 

§1º do referido artigo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE EDUARDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamada, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para 16/03/2018 às 

14:50.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47222 Nr: 827-41.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ - LOJAS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228.516

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Executada para, em 

05(cinco) dias, informar em qual local encontram-se os bens penhorados 

as fls. 83/85.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238126 Nr: 1836-36.2016.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: SdJ, AVdJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Autos n. 1836-36.2016.811.0009 (Código: 238126)

Vistos.

RECEBO a inicial e CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

Se não localizar a parte executada para intimá-la da penhora, o Oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do art. 212, §2º, do novo 

diploma Processual Civil.

Ademais, considerando que as partes detêm uma filha em comum e em 

nome do princípio do melhor interesse da criança, REMETAM-SE os autos 

à Oficina de Parentalidade, de modo que INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à referida Oficina, bem como tragam sua filha, caso tenha a 

partir de 06 (seis) anos de idade, para participarem conjuntamente da 

solenidade que se realizará no dia 29 de julho de 2016, a partir das 13h.

CIÊNCIA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de junho de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238126 Nr: 1836-36.2016.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: SdJ, AVdJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Autos n.1836-36.2016.811.0011 (Código: 238126)

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 30, de modo que SE PROCEDA à busca nos 

sistemas à disposição deste Juízo. Se distinto do constante dos autos, 

PROMOVA-SE a citação nos termos da decisão de fls. 17/17v.

 Caso o endereço encontrado seja o mesmo já constante nos autos, 

DETERMINO a expedição de ofício às empresas de telefonia, para 

informarem endereço do requerido.

Com o aporte aos autos, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238126 Nr: 1836-36.2016.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: SdJ, AVdJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Autos n.º 1836-36.2016.811.0011 – (Código: 238126)

Vistos.

Cuida-se de “Execução de Sentença de Alimentos”, proposta por A.V. de 

J. dos S., representado por sua genitora Sandra de Jesus, em desfavor 

de Daniel Cicero Cassiano dos Santos, todos qualificados nos autos.

Aportou aos autos o petitório de fls. 33/33-v, informando a composição 

amigável do litígio pelas partes, apresentando acordo por estes 

entabulado, pugnando pela homologação do mesmo, com a suspensão do 

feito até o termo do compromisso assumido pelas partes.
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Instado, o MPE manifestou favorável a homologação do acordo e 

suspensão do feito (fl. 34).

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que as partes compuseram amigavelmente 

o litígio, dividindo o débito exequendo em 05 (cinco) parcelas no valor de 

R$ 240 (duzentos e quarenta reais) cada, a serem pagas no dia 10 de 

cada mês.

Considerando que as partes, em pleno exercício da autonomia da vontade, 

pactuaram sobre o objeto da lide e que pugnaram pela homologação 

judicial, HOMOLOGO o presente acordo de fls. 33/33-v para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC 

DECLARO SUSPENSA a execução.

 AGUARDE-SE em ARQUIVO PROVISÓRIO, o tempo necessário para o 

cumprimento do acordo.

Encerrado o lapso temporal supracitado, com a tolerância de 05 (cinco) 

dias, não se vislumbrando qualquer manifestação da parte interessada, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Custas pela autora, contudo, suspenso a exigibilidade eis que beneficiária 

da justiça gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247943 Nr: 2093-27.2017.811.0011

 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: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOMEIO a empresa PJ1 PERÍCIAS JUDICIAIS, com endereço à Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, número 2254, Ed. American B. Center, 

Sala 1007, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefone (065) 3027-2886 que deverá ser intimada, via carta de intimação, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o encargo, 

indicando o nome e a qualificação completa do profissional perito habilitado 

com inscrição no órgão competente, bem como proposta de honorários, às 

expensas do autor, que deverá depositar 50% (cinquenta por cento) do 

valor dos honorários para início das atividades e o restante ao final 

quando da entrega do laudo pericial.Com estes, diga a autora no mesmo 

prazo, eis que sob sua responsabilidade nos termos em que dispõe o art. 

95 do CPC. Não havendo discrepância quanto ao valor, determino o 

depósito do respectivo valor em juízo, na conta única, nos termos do art. 

95, §1º do CPC. O laudo deverá conter respostas objetivas as 

quesitações do Juízo e da parte autora – ante a revelia do requerido - , 

devendo ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do 

depósito dos honorários pela autora, salvo se necessária dilação 

devidamente justificada, podendo o expert iniciar os trabalhos em data que 

reputar mais conveniente, desde que cientes os respectivos assistentes 

técnicos e/ou procuradores das partes.INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, indicar Assistentes 

Técnicos e apresentar quesitos, oferecendo seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de intimadas às partes da apresentação 

do laudo.Deste numerário depositado, 50 % (cinquenta por cento) será 

entregue ao perito judicial inicialmente, conquanto, o restante será 

entregue após protocolização do laudo em testilha.Com o aporte aos autos 

do laudo, INTIME-SE a parte autora para manifestarem no prazo de 15 

(qu inze)  d ias .CUMPRA-SE exped indo  o  necessár io .À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241905 Nr: 3843-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Omni Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Jesus Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar o advogado da parte autora da R. Decisão de fls. 45/45v, cujo teor 

encontra-se disponivel no site do TJMT, bem como para que forneça 

endereço atualizado do requerido para que seja possível o 

prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253724 Nr: 5096-87.2017.811.0011

 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: Creonicy de Brito Greve

 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:

 Intimação da Procuradra da parte autora da r. sentença de fls.65/68 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3665 Nr: 437-65.1999.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Alves de Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 437.65.1999 .811.0011 Código 3665

ESPÉCIE: Ação execução Fiscal

 PARTE EXEQUENTE: o Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE EXECUTADA: Mariana Alves do Prado

INTIMANDO(A, S: Executados(as): Mariana Alves de Prado Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), do comércio, Endereço: Rua Vitorio Picadeiro, 

S/nº, Bairro: Sonho Azul, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 509,79 (Quinhentos e nove Reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de março de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 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: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação do procurador da parte requerida para no prazo de 15 (quinze) 
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dias aparesentar as provas que pretenda produzir, sendo o silêncio 

interpretado como inexistência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 219018 Nr: 30493-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Henrique Pinto Bidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brenno de Paula Milhomem - 

OAB:17720/MT, Jair Demétrio - OAB:15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A

 Intimar o advogado da parte autora do R. Despacho de fls. 130, o qual 

encontra-se disponivel no site do TJMT, bem como para recolher eventuais 

custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198720 Nr: 4089-02.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edney Garcia de Oliveira Júnior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Rezende 

Fortes Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 Intimação do procurador do Banco Bradesco S/A da r. decisão de fl. 191, 

disponível no site do TJMT e pesquisa online de fls. 192/193. Fica este 

procurador intimado para no prazo de 15 (quinze) dias pugnar o que de 

direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239537 Nr: 2537-94.2016.811.0011

 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: TdSQM, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador das partes do teor da r. decisão de 

fl.203/203-vº, disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248284 Nr: 2237-98.2017.811.0011

 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): Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson 

Alves de Souza, Ilma Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255342 Nr: 5745-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Fernandes da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 71 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255084 Nr: 5628-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 97 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 697 Nr: 463-34.1997.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALMEIDA MEDEIROS, RÊZA IZADORA DE 

SOUZA MEDEIROS, EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:8014

 Intimação do Procurador da parte exequente para indicar o valor do bem 

objeto da presente ação, nos termos do art. 809, §1º, CPC, considerando 

que requer o recebimento do valor correspondente, conforme dispõe o art. 

806 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 219861 Nr: 3559-61.2014.811.0011

 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: Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimação dos procuradores das partes da r. decisão de fl. 185, disponível 

no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180529 Nr: 1102-90.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney Garcia de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimação dos procuradores das partes do teor da r. decisão de fl. 81, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180418 Nr: 1068-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do teor da r. decisão de fl. 99, 

disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para no 

prazo de 15 (quinze) dias pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224102 Nr: 4349-45.2014.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Emprendimentos e Participações Ltda, Agro 

Amazônia - Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarimundo Gonçalves Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte autora para providenciar o preparo de carta 

precatória à ser remetida à comarca de Caceres - MT, com a finalidade de 

citação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 1953-08.2008.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Miranda de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Miranda de Carvalho - 

OAB:9.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da requerente para no prazo de 05 (cinco) dias regularizar sua 

representação, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239500 Nr: 2519-73.2016.811.0011

 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 Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Cardoso Monteiro, Adailson Cardoso 

Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para providenciar o preparo da carta 

precatória a ser remetida à comarca de Cáceres - MT, para realização de 

penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250381 Nr: 3216-60.2017.811.0011

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Heleno Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do requerente foi intimado para 

manifestar nos autos, deixando fluir o prazo, sem se manifestar.

 Mirassol D’Oeste – MT, 11 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 4395-10.2009.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eterno Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o requerente foi intimado para dar andamento no 

feito, deixando fluir o prazo, sem se manifestar.

 Mirassol D’Oeste – MT, 11 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257017 Nr: 502-93.2018.811.0011

 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: Bento Barbosa de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Edio Dimas Peçanha de Brito, 

Valkiria Aparecida de Mendonça Brito, Édio Dimas Peçanha de Brito Filho, 

Fabio Mendonça de Brito, Danila Mendonça Brito, Antonia de Correia 

Araujo, Mirian Barbosa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 502-93.2018.811.0011 cód. 257017

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Bento Barbosa de Oliveira Filho

PARTE RÉQUERIDA: Espolio de Edio Dimas Peçanha de Brito e Valkiria 

Aparecida de Mendonça Brito e Danila Mendonça Brito e Édio Dimas 

Peçanha de Brito Filho e Fabio Mendonça de Brito e Antonia de Correia 

Araujo e Mirian Barbosa Lira

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Antonia de Correia Araujo, Cpf: 

55853218468, Rg: 990057 SSP MT Filiação: , brasileiro(a); Mirian Barbosa 

Lira, Rg: 09844135-5 SSP RJ, brasileiro(a).

 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificadas, na 

conformidade do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta deprecata, 

para comparecer(em) à Sessão de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada 

para o dia 05/04/2018, às 14:30 horas, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC, Edifício do Fórum da Comarca 

Deprecante, sito no endereço ao final indicado, acompanhada(s) de 

advogado(s) habilitado(s). Devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

ADVERTÊNCIA(S): Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.

DECISÃO/DESPACHO: “Cite-se a parte requerida para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação designada para o dia 05 de abril de 2018, 

às 14h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do 

NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 
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oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não 

obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). Tendo em vista a 

possibilidade de acordo entre as partes, postergo a análise da liminar 

vindicada para após a vinda da contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho - 

Juíza de Direito em Substituição Legal.”

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 7 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249337 Nr: 2749-81.2017.811.0011

 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: Deolinda de Paula Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A ( Vivo )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 (...)Diante do exposto, considerando-se que o processo em voga traz em 

seu bojo a discussão a respeito da cobrança por serviços não 

contratados, o que configuraria, em tese, falha na prestação de serviços, 

sendo esse o ponto nevrálgico do Tema 954 do STJ, afetado para ser 

discutido em sede de Recuso Repetitivo, DETERMINO suspensão do 

processamento da presente demanda até que o STJ decida o tema em 

questão.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 07 de março de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207142 Nr: 1409-10.2014.811.0011

 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: Eva Alves dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAJLA MILENA 

CASTRO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

1409-10.2014.811.0011, Protocolo 207142, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250120 Nr: 3091-92.2017.811.0011

 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): Eliel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o complemento do 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 100,00 

(cem reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240262 Nr: 3015-05.2016.811.0011

 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): Alan Gardenio Alves Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240262 Nr: 3015-05.2016.811.0011

 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): Alan Gardenio Alves Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 55, de modo que SE PROCEDA à busca nos 

sistemas à disposição deste Juízo. Se distinto do constante dos autos, 

PROMOVA-SE a citação.

 Caso o endereço encontrado seja o mesmo já constante nos autos, 

DETERMINO a expedição de ofício às empresas de telefonia, para 

informarem endereço da requerida.

Em sendo o endereço fornecido pelos ofícios supracitados igual ao já 

constante nos autos, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 499 Nr: 7-84.1997.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALMEIDA MEDEIROS

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

/ 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - OAB:2308

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242368 Nr: 4062-14.2016.811.0011
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 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): Sergio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919

 (...) 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 SERGIO DOS 

SANTOS à suspensão dos direitos políticos por três anos e pagamento de 

multa civil de três vezes o valor da remuneração percebida por ele à 

época, pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos 

arts. 10, inciso IX e 11, inciso III 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.Preclusas as vias recursais, arquive-se.Mirassol D’ 

Oeste – MT, 09 de março de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251465 Nr: 3811-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julienn Christoffer Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, os requeridos foram citados dos termos da 

presente ação, deixando fluir o prazo, sem manifestar-se.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170301 Nr: 614-10.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Mutum Ltda - ME, Mauro Danelichen, 

Edma Soares de Queiróz, Hélio Gonçalves Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A, WESLEY APARECIDO MARTINS - OAB:21.095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Intimação do procurador da parte exequente do teor da r. decisão de fl. 

179, disponível no ste do TJMT. Ademais fica este procurador para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237689 Nr: 1616-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Marchi -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335, Paloma Cristiane de Oliveira Resende - OAB:MG / 

126.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.82 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como de que foi expedido 

carta precatória para a Comarca de Cuiabá-MT com a finalidade de Citação 

do executado a qual encontra-se nesta secretaria aguardando preparo, 

devendo Vossa Senhoria providenciar no prazo de 15 (quinze) dias para 

posterior encaminhamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226023 Nr: 4707-10.2014.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Silvana Khippaiz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Mirassol 

D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucieda Nogueira Goes de 

Souza - OAB:202.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte exequente foi intimada via 

DJE do r. despacho de fls. 84, deixando fluir o prazo, sem manifestar-se.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251091 Nr: 3581-17.2017.811.0011

 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: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Custódio da Silva, O Município de 

Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerido, para proceder com a 

devolução os autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112982 Nr: 3051-57.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mathenildo Comércio de Calçados Ltda - ME, 

José Angelo Leso, Rozeli Henning de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Pissini Espindola - 

OAB:198040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9.484

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227218 Nr: 366-04.2015.811.0011

 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: ERdHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 366.04.2015 .811.0011 Código 227218

ESPÉCIE: Ação de indenização

 PARTE REQUERENTE: Erica Rodrigues da Hora Gomes

PARTE REQUERIDA: Ocimar Gomes Luna

INTIMANDO(A, S): Ocimar Gomes Luna Filiação: Edimar dos Santos Luna e 

Luzia Gomes Luna, data de nascimento: 06/08/1989, brasileiro(a), natural 

de Campina grande-PB, casado(a), Endereço: Av. das Ameixas , Nº 266, 

Bairro: Jardim Canaã(jabaquara), Cidade: São Paulo-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis Reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de março de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197721 Nr: 3941-88.2013.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSR, LdSR, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente ação, através 

de edital disponibilizado em 12/12/2017, para escoado o prazo de 30 dias, 

em 03 dias efetuar o pagamento do débito, ou provar que o fez ou 

justificar sua impossibilidade , deixando transcorrer o prazo sem 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 121787 Nr: 173-28.2011.811.0011

 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: Celene Rodriguesa Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235407 Nr: 405-64.2016.811.0011

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crânios-Assessoria Administrativa e C. 

Seguros Ltda, Ailton Luiz de Paula, Francisco Agostinho Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 405-64.2016.811.0011 – CÓDIGO 235407

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

EXEQÜENTE(S): Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

EXECUTADO(A, S): Crânios-Assessoria Administrativa e C. Seguros Ltda 

e Ailton Luiz de Paula e Francisco Agostinho Leite

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/02/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 189.894,65

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 09/05/2018, às 14:00 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 23/05/2018, às 14:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Av. Joaquim Cunha, 595 - Bairro: Alto da Boa Vista - Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT, Cep:78280000 - Fone: (65) 3241-1391

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 1- UM LOTE DE TERRENO URBANO, SITUADO 

NO LOTEAMENTO “PARQUE PACAEMBÚ” DESTA CIDADE, DENOMINADO: 

“LOTE Nº 09 DA QUADRA B”, COM ÁREA DE 360,00 (TREZENTOS E 

SESSENTA METROS QUADRADOS), que se encontra dentro das 

seguintes Dimensões: “10,00 metros de frente para a Rua 12; 10,00 

metros de fundos para o Lote nº.03; 36,00 metros de lado direito para o 

Lote nº08; 36,00 metros de lado esquerdo para o Lote nº.10”; 2- UM LOTE 

DE TERRENO URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO “PARQUE 

PACAEMBÚ” DESTA CIDADE, DENOMINADO: “LOTE Nº 05 DA QUADRA B”, 

COM ÁREA DE 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA METROS 

QUADRADOS), que se encontra dentro das seguintes Dimensões: “10,00 

metros de frente para a Rua 11; 10,00 metros de fundos para o Lote 

nº.11; 36,00 metros de lado direito para o Lote nº.06; 36,00 metros de lado 

esquerdo para o Lote nº.04”; 3 - UM LOTE DE TERRENO URBANO, 

SITUADO NO LOTEAMENTO “PARQUE PACAEMBÚ” DESTA CIDADE, 

DENOMINADO: “LOTE Nº 12 DA QUADRA B”, COM ÁREA DE 360,00 

(TREZENTOS E SESSENTA METROS QUADRADOS), que se encontra 

dentro das seguintes Dimensões: “10,00 metros de frente para a Rua 12; 

10,00 metros de fundos para o Lote nº.06; 36,00 metros de lado direito 

para o Lote nº.11; 36,00 metros de lado esquerdo para a Rua I”; 4- UM 

LOTE DE TERRENO URBANO, SITUADO NO LOTEAMENTO “PARQUE 

PACAEMBÚ” DESTA CIDADE, DENOMINADO: “LOTE Nº 06 DA QUADRA B”, 

COM ÁREA DE 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA METROS 

QUADRADOS), que se encontra dentro das seguintes Dimensões: “10,00 

metros de frente para a Rua 11; 10,00 metros de fundos para o Lote 

nº.12; 36,00 metros de lado direito para a Rua I; 36,00 metros de lado 

esquerdo para o Lote nº.05”.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 105.029,30(CENTO E CINCO MIL E 

VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) atualizados em 09/06/2017.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-37.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

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 a Carta 

Precatória devolvida e juntado ao Id. 12163734. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de março de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010352-40.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. CUSTODIO FARMACIA - ME (EXECUTADO)

 

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 ao 

Mandado de Penhora e Certidão juntados ao Id. 12167214. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de março de 2018. Mayla Gimenes 

de Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240753 Nr: 3304-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 PROCESSO/CÓD – 240753

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal em desfavor de ERIK FERNANDO DA SILVA e 

JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, visando apurar os fatos descritos na 

denúncia.

Denúncia recebida em 20.10.2016.

Dispensa-se o relatório na forma do art. 38 da lei 9.099/95.

Decido.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Perscrutando os autos, ainda que as partes não tenham suscitado, 

verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.

A infração supostamente cometida pelos indiciados possui prazo 

prescricional próprio, qual seja 02 (dois) anos, a rigor do art. 30 da Lei 

11.343/06.

Cumpre consignar que os acusados, à data dos fatos (12/08/2016), eram 

menores de 21 (vinte e um) anos, conforme fls. 18; 21; 24 e 27, o que 

reduz à metade o prazo prescricional, conforme disposição expressa do 

art. 115 do CP.

Assim, a prescrição ficará reduzida a 01 (um) ano.

A considerar que do recebimento da denúncia (20.10.2016) até a presente 

data decorreu referido termo legal, sem qualquer causa de suspensão ou 

interrupção do lapso prescricional, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ERIK FERNANDO DA 

SILVA e JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pelos 

fatos descritos na exordial acusatória.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257488 Nr: 7581-30.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe do Carmo Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 PROCESSO/CÓD. Nº 257488

 Vistos, etc.

Defiro integralmente a cota ministerial acostada à fl. 36, proceda-se 

conforme ali postulado.

Após, dê-se vista às partes para manifestação acerca do novo cálculo de 

pena, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior 

homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 206-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 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 à Defensoria Pública para manifestar acerca do cálculo 

de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252512 Nr: 4333-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 

OAB:20.730, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18.387

 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 intimando o douto advogado do acusado para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar a defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230835 Nr: 2279-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 230835

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 405 de 611



Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 23/05/2018, às 15h50min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250892 Nr: 3475-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 250892

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 23/05/2018, às 17h20min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248674 Nr: 2417-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Juli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 248674

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 23/05/2018, às 16h50min.

Intimem-se a acusada, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235090 Nr: 216-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Galdino do Nascimento, Divanei Umimoto 

da Cruz, Rogério Moreira, Roberto Negrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Wagner Ricci da Silva - OAB:21.379

 PROCESSO/CÓD. Nº 235090

Vistos, etc.

Tendo em vista que todos os réus foram citados e apresentaram as 

respectivas respostas à acusação, não sendo o caso de trancamento da 

ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 23/05/2018, às 14h00min.

Intimem-se os acusados, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197227 Nr: 4239-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Manoel Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 197227

Vistos, etc.

Inicialmente, quando do recebimento da denúncia foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial, a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal ou a falta de justa causa para o exercício desta, 

pelo que não há falar em rejeição da peça acusatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.” (3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Outrossim, as preliminares de ausência de animus necandi e desistência 

voluntária, a justificar a desclassificação do crime para lesão corporal, 

confundem-se com o mérito da causa, de modo que será analisada em 

momento oportuno, no decorrer da instrução processual.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito as preliminares suscitadas e 

dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 23/05/2018, às 14h50min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256227 Nr: 147-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darian Aparecido Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 256227

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 10/05/2018, às 17h20min.
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Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236477 Nr: 978-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Muller Souza Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Victor Thiago Marques Ochiucci - 

OAB:14.495-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 236477

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 16/05/2018, às 16h20min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Depreque-se o interrogatório acaso o réu resida em outra Comarca.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200847 Nr: 207-95.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 200847

Vistos, etc.

Considerando certidão de fls.143, REDESIGNO audiência de interrogatório 

para o dia 16/05/2018, às 17h55min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 185542 Nr: 996-78.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 185542

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 159, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, quando do seu comparecimento em 

Juízo, entregando-lhe cópia do cálculo, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Por fim, proceda-se conforme postulado na cota ministerial de fl. 162, 

oficiando-se ao Juízo de São José dos Quatro Marcos/MT para que envie 

a guia executiva definitiva.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 217104 Nr: 3170-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Teodoro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 217104

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão do v. Acórdão de fl. 485, que proveu o recurso 

defensivo e absolveu o acusado, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237256 Nr: 1391-18.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Júnior da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão vertida na inicial, 

com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para o 

fim de ABSOLVER o réu MARCOS JUNIOR DA SILVA da acusação que lhe 

foi imputada na denúncia, em virtude da inexistência de provas suficientes 

para a condenação. Intime-se a vítima para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o objeto apreendido à fl. 67, cuja restituição fica 

condicionada à comprovação de sua propriedade.Decorrido in albis 

referido prazo, decreto o perdimento do objeto apreendido à fl. 67 e 

determino seja realizada sua avaliação por oficial de justiça, a fim de 

subsidiar a destinação do mesmo.Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos e procedam-se as baixas e anotações de estilo.Tendo em vista a 

revelia do acusado, intime-o por edital.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177167 Nr: 482-78.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 PROCESSO/CÓD. Nº 177167

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição retro, na qual o requerente informa que a fiança 

recolhida nestes autos, segundo informações recebidas diretamente da 

Central de Depósitos Judiciais (fl. 194-verso), encontra-se vinculada ao 

processo 1286-80.2013.811.0032, código 53177, em trâmite perante a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, possivelmente em decorrência de um 

desacerto do servidor da Delegacia de Polícia ao efetuar o depósito da 

fiança recebida, oficie-se à referida Comarca para que se certifique do 

ocorrido e, acaso constatado o equívoco, proceda com a desvinculação 

dos valores, a fim de que este Juízo, posteriormente, possa vinculá-los 
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aos presentes autos, visando a restituição já deferida à fl. 193.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28939 Nr: 2807-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Luiz Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:5012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 28939

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pelo recuperando Nilton Luiz Costa, 

requerendo, em síntese, a permissão para se deslocar ao município de 

Cuiabá, para tratamento médico, no dia 27.03.2018, conforme documentos 

às fls. 1.117/1.118.

Nessa senda, autorizo o recuperando a se deslocar à capital, 

exclusivamente para realizar os exames médicos, no dia 27.03.2018, 

devendo juntar os documentos comprobatórios neste Juízo, cinco dias 

após seu retorno.

Outrossim, saliento que as demais condições aplicadas em audiência 

admonitória deverão ser cumpridas pelo recuperando em sua 

integralidade, e que eventual descumprimento ensejará regressão de 

regime ao fechado.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

Às providências. Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235521 Nr: 486-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Danilo Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 PROCESSO/CÓD. Nº 235521

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 195/213 comprovantes de 

trabalho para justificar sua ausência na Cadeia Pública nos dias 01 e 06 

de dezembro de 2017, como também nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 

15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26 e 31 de janeiro de 2018, abono suas faltas 

para os devidos fins.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241105 Nr: 3477-59.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Jesus Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 241105

 Vistos etc.

Considerando o documento juntado pelo recuperando à fl. 69, justificando 

sua ausência de comparecimento na palestra do dia 18 de janeiro de 2018, 

abono sua falta para os devidos fins.

No mais, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do 

cálculo de pena de fl. 61, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, quando do seu comparecimento em 

Juízo, entregando-lhe cópia do cálculo, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228801 Nr: 1181-98.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18566

 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 intimando o douto advogado do réu para apresentar as 

Alegações Finais no prazo legal.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112375 Nr: 7217-57.2017.811.0086

 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: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins de 

acostar aos autos os documentos legíveis (fls. 18/19), porquanto 

tratarem-se de documentos indispensáveis, a teor do art. 320 do Código 

de Processo Civil.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50167 Nr: 1229-65.2011.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ketzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A, Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.
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Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Fabiano Ketzer.

À fl. 77 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 77, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27868 Nr: 875-50.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pavoni & Naves Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jauro Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:MT 11.785, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o pleiteado às fls. 177/178, determino a expedição do 

mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens que guarnecem a 

residência da parte Executada, observando-se a impenhorabilidade 

descrita no art. 833, II, do Código de Processo Civil, com redação “in 

verbis”:

“Art. 833. São impenhoráveis:

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida.”

Ademais, sem prejuízo do determinado, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias quanto ao resultado 

da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome do Executado nos cadastros 

de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo Civil.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54988 Nr: 2465-18.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Pietra Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 100, quando, então, renove-se o cumprimento do 

mandado de citação da parte Requerida.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 1960-61.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Paulo Valcanaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Mocellin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo de Mattos - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução proposta por Sérgio Paulo 

Valcanaia em desfavor de Paulo Mocellin.

Do compulso dos autos da Ação de Execução n. 387-85.2011.811.0086 – 

Código n. 49302, denota-se a extinção desta pelo pagamento, padecendo 

este feito de objeto.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Verifica-se que a Ação de Execução n. 387-85.2011.811.0086 – Código n. 

49302, fora extinta pelo pagamento, quando, então, impossível a 

continuidade do feito, vez que, operou-se a perda do objeto da presente 

ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Embargos à Execução, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do art. 85, § § 8° e 10, do 

Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, 

ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual 

de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49302 Nr: 387-85.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, 

Sandro Miguel Araujo, Sergio Paulo Valcanaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo de Mattos - 

OAB:14561-B/MT

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Paulo Mocellin em desfavor 

de Fenix Prestadora de Serviços Ltda, Sandro Miguel Araújo e Sérgio 

Paulo Valcanaia.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 163/164, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos, e que intimada para se manifestar quanto ao pagamento (fl. 

167), sob pena de considerar adimplida a dívida, a parte Exequente 

quedou-se inerte.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 163/164 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101140 Nr: 883-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Lúcia Sampaio da Silva, Marcelo Nunes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Notificação Judicial proposta por Mutum 

Agropecuária S.A. em desfavor de Mara Lúcia Sampaio da Silva e Marcelo 

Nunes da Silva.

À fl. 62 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 62, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, forte no art. 729 do Código de Processo Civil, fica, desde 

já autorizado a entrega dos autos à parte Requerente, com a devida 

expedição do termo de entrega.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29126 Nr: 2028-21.2005.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 Tibagi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP Ferreira Comercial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Bressane - 

OAB:MT 10102, Rodrigo Gomes Bressane - OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por V2 Tibagi Fundo de 

Investimento em Direito Creditórios Multicarteira - NP em desfavor de VP 

Ferreira Comercial.

À fl. 84 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 84, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida à fl. 18.

Outrossim, defiro o pleito à fl. 84 dos autos, no tocante a retirada das 

restrições impostas à parte Requerida, via Sistema Renajud.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105411 Nr: 3507-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vedi Pereira Machado, Cenir Reolon Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Notificação Judicial proposto por Mutum 

Agropecuária S.A. em desfavor de Vedi Pereira Machado e Cenir Reolon 

Machado.

Com a exordial (fls. 5/10), juntou documentos às fls. 11/66.

Decisão inicial à fl. 67, deferindo o pedido de notificação judicial.

Expedido o mandado de notificação judicial, este fora devidamente 

cumprido à fl. 70.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não existem questões preliminares, ou qualquer nulidade aparente, 

podendo o mérito ser conhecido em sua plenitude.

Considerando a regularidade do feito, bem como a devida notificação da 

parte Requerida, conforme certidão à fl. 70, a procedência do feito é 

medida que se impõe, com a devida entrega dos autos à parte Requerente, 

a teor do art. 729 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Notificação 

Judicial proposto por Mutum Agropecuária S.A. em desfavor de Vedi 

Pereira Machado e Cenir Reolon Machado, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, forte no art. 729 do Código de Processo Civil, fica, desde 

já autorizado a entrega dos autos à parte Requerente, com a devida 

expedição do termo de entrega.

Eventuais custas finais pela parte Requerente, sem honorários.

Após o cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se 

os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90293 Nr: 125-62.2016.811.0086

 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: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DEFAVERI DA SILVA, MARCIO 

VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco 

Múltiplo em desfavor de Sandra Defaveri da Silva.

À fl. 67 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 67, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110064 Nr: 5971-26.2017.811.0086

 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): MORO E KRAJEWSKI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Moro e Krajewski Ltda ME.

À fl. 22 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 22, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
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Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77062 Nr: 644-08.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal da parte Executada, satisfeito o requisito para realização 

da citação por edital dos Executados Adir Freo e Eloiza Cristina Castelan.

Assim, não obstante a falta de localização dos referidos Executados por 

encontrarem-se em local incerto e não sabido, determino sejam citados por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Outrossim, em relação ao Executado Marlon Cristiano Buss, considerando 

o delineado na manifestação à fl. 192 (Secretário Municipal de Agricultura 

e Assuntos Indígenas de Boa Vista/RR) renove-se a tentativa de citação, 

quando, então, o Senhor Oficial de Justiça deve se ater à possibilidade de 

suspeita de ocultação, efetuando a citação por hora certa, nos ditames 

dos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94502 Nr: 2728-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Melo Soares de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição etc.

Trata-se de pedido de Notificação Judicial formulado por Lote Fácil 

Incorporadora e Construtora LTDA, em desfavor de Edna Melo Soares de 

Brito.

À fl. 45 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 45, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, forte no art. 729 do Código de Processo Civil, fica, desde 

já autorizado a entrega dos autos à parte Requerente, com a devida 

expedição do termo de entrega.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71270 Nr: 3801-57.2012.811.0086

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvaneide Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Banco Itaucard S.A. em 

desfavor de Gilvaneide Maria de Jesus.

À fl. 56 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 56, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95455 Nr: 3341-31.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lu Pereira - 

OAB:MT/18473-A, Fernando Luz Pereira - OAB:MT 18.473-A, Moisés 

Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S.A. 

– Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Rudinei Fernando 

Freo.

À fl. 27 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 27, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 23/24.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89604 Nr: 4767-15.2015.811.0086

 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): ROBERTO CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.
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Defiro o pedido de fls. 55/55v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73959 Nr: 2475-28.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Augusto Soares de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Castioni de Santana ("Espólio"), O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado no item “2” da decisão às fls. 56/57, e o 

conteúdo da “Certidão” à fl. 61, remetam-se os autos à Fazenda Pública 

Federal para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Após, dê-se fiel cumprimento ao delineado na decisão às fls. 56/57.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53855 Nr: 1355-81.2012.811.0086

 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): Lauri Ademir Wagner, Aloysio Araujo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 89/90. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86363 Nr: 2736-22.2015.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moura & Lima LTDA ME, Clair Lima

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 84/84v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82055 Nr: 154-49.2015.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

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

SHCAIRA - OAB:140055, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 42. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44962 Nr: 383-82.2010.811.0086

 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarlis João Zilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamento S.A. em desfavor de Jarlis João Zilio.

À fl. 66 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 66, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 27/28.

Outrossim, defiro o pleito à fl. 66 dos autos, no tocante a retirada das 

restrições impostas à parte Requerida, via Sistema Renajud.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97071 Nr: 4492-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Jose Tolazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skezyszowki 

Junior - OAB:MT 16.168, Jose Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaucard 

S.A. em desfavor de Claudemir José Tolazzi.

À fl. 24 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 24, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 17/18, quando, então, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão expedido.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104956 Nr: 3275-17.2017.811.0086

 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): LUCIMARA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853 A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:MT-20732/A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 412 de 611



Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Moro e Krajewski Ltda ME.

À fl. 22 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 22, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107106 Nr: 4512-86.2017.811.0086

 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): Iolanda Navarro da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Iolanda Navarro da Rosa.

À fl. 20 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 20, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida às fls. 17/18.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102416 Nr: 1725-84.2017.811.0086

 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): EDER JULIO DE MATTOS SILVEIRA

 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:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Eder Julio de Mattos 

Silveira.

À fl. 26 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 26, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40448 Nr: 3476-24.2008.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigmar Krug Horbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante à fl. 139, uma vez que, presente o “a 

possibilidade de frustação de citação dos Executados”, forte no art. 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, cumpra-se nos termos ali 

delineados.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109218 Nr: 5568-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocelin - Loteamento Jardim Europa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hélio Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Notificação Judicial proposto por Paulo Mocellin – 

Loteamento Jardim Europa em desfavor de João Hélio Machado Jaques.

Com a exordial (fls. 5/11), juntou documentos às fls. 12/29.

Decisão inicial à fl. 30, deferindo o pedido de notificação judicial.

Expedido o mandado de notificação judicial, este fora devidamente 

cumprido à fl. 36.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não existem questões preliminares, ou qualquer nulidade aparente, 

podendo o mérito ser conhecido em sua plenitude.

Considerando a regularidade do feito, bem como a devida notificação da 

parte Requerida, conforme certidão à fl. 36, a procedência do feito é 

medida que se impõe, com a devida entrega dos autos à parte Requerente, 

a teor do art. 729 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Notificação 

Judicial proposto por Paulo Mocellin – Loteamento Jardim Europa em 

desfavor de João Hélio Machado Jaques, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, forte no art. 729 do Código de Processo Civil, fica, desde 

já autorizado a entrega dos autos à parte Requerente, com a devida 

expedição do termo de entrega.

Eventuais custas finais pela parte Requerente, sem honorários.

Após o cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se 

os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86550 Nr: 2843-66.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a r. sentença prolatada às fls. 25 e 30/31, 

conforme já determinado à fl. 33.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79673 Nr: 2788-52.2014.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANA FRANÇA PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Remetam-se os autos para a parte Requerida, para que, querendo, se 

manifeste acerca do laudo pericial acostado aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81268 Nr: 4182-94.2014.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Barbosa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Em atenção ao Princípio do Contraditório, tendo em vista a 

complementação do laudo pericial (fls. 88), remetam-se os autos para a 

parte Requerida, para que querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44772 Nr: 185-45.2010.811.0086

 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o disposto no art. 5º, do Provimento n. 15/2017 – CM/TJMT, 

e considerando que o feito já se encontra sentenciado, e devidamente 

certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos para a Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109474 Nr: 5687-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcedi Silvestro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:MT 20519, Ricardo Augusto Bulhões Leite - 

OAB:MT 23.804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, observa-se que não obstante a propositura dos presentes 

embargos, a parte Embargante formulou acordo junto aos autos da Ação 

de Execução n. 2488-22.2016.811.0086 – Código n. 94096.

Desta forma, intime-se a parte Embargante para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao processamento do feito, sob pena 

de extinção por perda de objeto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73628 Nr: 2146-16.2013.811.0086

 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: Adir Pelisão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida nos autos. 

CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, ao requerente 

Adir Pelisão, filho de Amabile Maria Pelisão, CPF n. 086.134.190-20, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias.O Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS deverá apurar os atrasados vencidos desde a data do indeferimento 

do pedido administrativo (fls. 20), até a DIP, 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.No cálculo dos valores atrasados, deverão ser 

deduzidas as eventuais prestações de benefício já recebidas pela parte 

autora em sede de auxílio-doença. Oficie-se ao INSS para a implantação 

do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do Provimento 

20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Aposentadoria por Invalidez:1.Nome do segurado: 

Adir Pelisão 2.Número do benefício: 60082583323.Benefício concedido: 

Aposentadoria por Invalidez4.Data do início do benefício – DIB: 

01/03/20135.Renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS6. Data do 

início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a intimação do INSS da 

presente sentença.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais.Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, §3° do Código de Processo Civil.Às providências. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94096 Nr: 2488-22.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelcedi Silvestro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se o aporte ao feito de termo de acordo 

às fls. 35/37, contudo sem a assinatura do patrono da parte Executada.

Desta forma, intime-se o Patrono da parte Executada para assinatura do 

acordo entabulado entre as partes às fls. 35/37, ratificando-o.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49886 Nr: 963-78.2011.811.0086

 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: Diana Quessada, Pedro Augusto da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Bezerra Leite, Município de 

Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de 

Responsabilidade Civil por Erro Médico ajuizada por Diana Quessada e 

Pedro Augusto da Purificação em desfavor de Anna Christina Bezerra 

Leite, Fundação Mutuense de Saúde – Hospital Albert Sabin e Prefeitura 

Municipal de Nova Mutum – MT.

Considerando que já restou designada audiência de continuação nos 

autos, INDEFIRO o pedido de suspensão da ação formulado às fls. 

422/423, neste momento processual, mormente por se tratar a audiência 

de ato “uno e contínuo”, não devendo, portanto, ser interrompida a 

realização da segunda etapa do ato, evitando-se tumulto processual.

 Frisa-se que o pedido de suspensão poderá em sendo o caso, ser 

reanalisado após a conclusão da solenidade.

 Por outro lado, DEFIRO o pedido de realização de oitiva da Requerida 

Anna Christina Bezerra Leite por intermédio de Carta Precatória, a ser 

expedida para a Comarca de Guarapari/ES. Expeça-se a respectiva 

missiva.

 Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a impossibilidade da ré em comparecer na solenidade de 

continuação perante este juízo, não exime o seu procurador de estar 

presente em tal ato, principalmente ante a necessidade de se inteirar 

acerca de eventuais deliberações proferidas na ocasião.

 No que tange a data para a realização da audiência de continuação 

outrora aprazada, DEFIRO o pedido de redesignação em acolhimento à 

justificativa de fls. 432/434, razão pela qual REDESIGNO o ato para o dia 

20 de março de 2018, às 13h30min (Horário de Mato Grosso).

 Cumpra-se a decisão de fls. 415, observando-se a nova data de 

realização da solenidade.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52955 Nr: 485-36.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulink Importação e Comercio de Pneus Ltda., Rogerio 

Mendiola Wolffenbuttel, Marcio Henrique da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Aparecida Rodrigues de Lima Vitoriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B, Humberto Lodi Chaves - OAB:63524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 Vistos em correição, etc.

Com o trânsito em julgado da r. sentença à fl. 68, e nada mais sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106117 Nr: 3913-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelene de Avila Selhorst - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiene Pires Martins, Deoclécio Luiz 

Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Executada Deoclécio Luiz Cenedese, por seu 

advogado, da decisão a seguir transcrita: Vistos em correição, etc.

Verificando-se em consulta ao Sistema Apolo que de fato o processo 

havia sido retirado com carga pelo patrono da parte postulante no dia 

30/01/2018, impossibilitando a análise do processo e exercício do direito 

de defesa pelo peticionário de fls. 35/36, em observância ao Princípio do 

Contraditório DEFIRO o pedido de fls. 35/36 e por consequência, restituo o 

prazo para manifestação.

 Desta feita, intime-se o Executado Deoclécio Luiz Cenedese, por 

intermédio do seu patrono constituído nos autos, para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, conforme determinado às 

fls. 19 ou apresente o devido instrumento de defesa no prazo legal.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110803 Nr: 6391-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiene Pires Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Embargante, através de seu advogado, da 

decisão a seguir transcrita: Vistos em correição, etc.

Trata-se de Embargos à Execução propostos por Leidiene Pires Martins 

em desfavor de Lucelene de Ávila Selhorst – ME.

 Vislumbra-se dos autos que a parte postulante pleiteia liminarmente pelo 

recebimento dos presentes Embargos com efeito suspensivo.

 No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

presentes embargos, o caso versando proclama a aplicação do art. 919, § 

1º, do Código de Processo Civil, com o consequente preenchimento dos 

requisitos legais, quais sejam: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; c) observar manifesta a existência de probabilidade do direito, 

bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela 

provisória de urgência (CPC, art. 300).

 Desta feita, INTIME-SE a parte postulante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a emenda a inicial, comprovando o preenchimento 

dos requisitos retro mencionados, em especial o “item b” mencionado 

alhures, sob pena de restar prejudicado o pedido de recebimento da ação 

com efeito suspensivo conforme pretendido.

 Após, imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90603 Nr: 312-70.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira da Costa Lima, Gumercindo Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Terezinha Niederke, Aloisio Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110098 Nr: 5984-25.2017.811.0086

 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: Tatiane Ascari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Francesco Silva Macedo, Francisco de 

Macedo e Souza, Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Crestani Palma - 

OAB:MT 23.195, Tássia de Azevedo Borges Torres - OAB:MT 

12.296, Wanessa Correia Franchini Vieira - OAB:MT 10.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 61/62, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50127 Nr: 1192-38.2011.811.0086

 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: Carlos Arlei Sfredo, Marli Maria Sfredo Dalmolin, Silvia 

Regina Sfredo, Marta Angela Sfredo, Marines Sfredo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Lyra Guimaraes - 

OAB:MT 14.260, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de 

indeferimento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 6113-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, 

Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira 

- OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Fernandes 

Caldas Morone - OAB:SP 92.366, Ricardo Siliano - OAB:SP 285.361

 Fundamento e decido.No que concerne ao recolhimento de custas 

complementares, entendo que assiste razão ao impugnante, visto que o 

provimento nº 41/2013 – CGJ, o qual disciplina sobre o recolhimento de 

custas judiciais, dispõe que as custas para impugnação e habilitação de 

crédito é no valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e noventa 

centavos). No mais, recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da 

análise perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 

05 (cinco) dais, contestar a impugnação, juntando documentos que 

tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias, em 

observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido 

o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada desta nos 

autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para 

apreciação. Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor 

para retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da 

emenda a inicial. Às providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110531 Nr: 6230-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Fundamento e decido.De inicio, registro que o impugnante não atribuiu 

valor a causa, apenas requereu a retificação ao crédito para R$ 

4.699.743,00 (quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos 

e quarenta e três reais), conforme verifica-se da exordial, de forma que o 

valor da causa não é implícito, devendo estar expressamente declarado 

na inicial, conforme artigo 319 do Código de Processo Civil.No que 

concerne ao recolhimento de custas complementares, entendo que 

assiste razão ao impugnante, visto que o provimento nº 41/2013 – CGJ, o 

qual disciplina sobre o recolhimento de custas judiciais, dispõe que as 

custas para impugnação e habilitação de crédito é no valor único de R$ 

83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos). Entretanto, no que 

concerne ao valor da causa, tenho que a decisão deve ser mantida 

incólume, uma vez que o valor da causa deve ser o proveito econômico 

pretendido, qual seja, o valor que o impugnante entende ser o valor 

correto do crédito.Assim, ex officio, retifico o valor da causa para R$ R$ 

4.699.743,00 (quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos 

e quarenta e três reais). No mais, recebo a inicial, visto que em da análise 

perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) 

dais, contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e 

indicando outras provas que reputem necessárias, em observância ao 

disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem 

apresentação da contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se 

o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110348 Nr: 6123-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NEVES REMEDIO - 

OAB:357602, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 No mais, recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise 

perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) 

dais, contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e 
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indicando outras provas que reputem necessárias, em observância ao 

disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem 

apresentação da contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se 

o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação. Por fim, 

determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para retificação do 

valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a inicial. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110340 Nr: 6116-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL 

LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de SYNGENTA PROTEÇÃO 

DE CULTIVOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 1.269.121,21 (um milhão, duzentos e sessenta 

e nove mil, cento e vinte e um reais e vinte e um centavos).

Não juntou documentos com a exordial.

 Às fls. 08/10, manifestação do administrador judicial.

À fl. 16/17, determinada a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para proveito econômico pretendido, bem como recolher as custas 

complementares e juntar documentos.

 Às fls. 18/22, o autor emendou o valor da causa, juntou aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais e juntou 

documentos.

 Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a 

inicial.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111716 Nr: 6907-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA, ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20726/O, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568-B, 

Rosane Marchiori de Oliveira - OAB:OAB/MT 5.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA aos requerentes PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, 

FILIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA e ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA, 

devidademente qualificado nos autos, em virtude do autor não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência.Nesse diapasão, 

determino que o requerente proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290 do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial.Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas 

processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113877 Nr: 684-48.2018.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remegildo Zanovelli - ME, Remegildo Zanovelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Dux Administração 

Judicial - Mato Grosso - Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Aparecido Fernandes - 

OAB:PR/69.818, Gabriela Botter Mariano - OAB:PR/86.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, visto que em da análise perfunctória, presentes os 

requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110331 Nr: 6110-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JORGE CARDOZO - 

OAB:328717, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131.646

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem apresentação da 

contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se o Administrador 

Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância 

ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

retornem os autos conclusos para apreciação. Proceda ao 

desentranhamento dos documentos de fls. 31/32, visto que se trata de 

cópias dos documentos de fls. 28/29.Por fim, determino o envio dos autos 

ao Cartório Distribuidor para retificação do valor da causa na capa dos 

autos, nos moldes da emenda a inicial. Às providências.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110342 Nr: 6117-67.2017.811.0086
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 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NEVES REMEDIO - 

OAB:357602, Nathália Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL 

LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 11.226.425,75 (onze milhões, duzentos e vinte 

e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Não trouxe documentos.

 Às fls. 09/11, manifestação do administrador judicial.

À fl. 21/22, determinada a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para proveito econômico pretendido, bem como recolher as custas 

complementares e juntar os documentos que derem origem às alegações 

do autor.

 Às fls. 23/45, o autor emendou a inicial em relação ao valor da causa, 

juntou aos autos as guias de custas e taxas judiciarias, bem como juntou 

documentos.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a 

inicial.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110330 Nr: 6109-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JORGE CARDOZO - 

OAB:328717, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Yuriko Nakao - 

OAB:SP/200.622, Tatiana Aparecida Munhoz - OAB:SP/249.350

 No que concerne ao recolhimento de custas complementares, entendo 

que assiste razão ao impugnante, visto que o provimento nº 41/2013 – 

CGJ, o qual disciplina sobre o recolhimento de custas judiciais, dispõe que 

as custas para impugnação e habilitação de crédito é no valor único de R$ 

83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos). No mais, recebo a inicial e 

a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, presentes os 

requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar a 

impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras provas 

que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 11 da Lei 

nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação 

ou com a juntada desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para 

emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto 

no artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os 

autos conclusos para apreciação. Por fim, determino o envio dos autos ao 

Cartório Distribuidor para retificação do valor da causa na capa dos autos, 

nos moldes da emenda a inicial. Às providências.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110480 Nr: 6197-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA PEIXOTO DE SOUZA 

MARTINS - OAB:373801, Marcelo Lopes - OAB:SP 160.896-A, Thiago 

Peixoto Alves - OAB:OAB/SP 301.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para revogar o disposto 

na decisão de fl. 47 em relação ao recolhimento de custas 

complementares, uma vez que as custas para impugnação e habilitação 

de crédito devem ser o valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e 

noventa centavos), o qual já foi devidamente recolhido pelo impugnante. 

Outrossim, retifico o valor da causa, de ofício, para a importância de R$ 

7.101.467,24 (sete milhões, cento e um mil, quatrocentos e sessenta e 

sete reais e vinte e quatro centavos) e, por consequência, determino o 

envio dos autos ao Cartório Distribuidor para as devidas retificações na 

capa dos autos. No mais, recebo a inicial, visto que em da análise 

perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) 

dais, contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e 

indicando outras provas que reputem necessárias, em observância ao 

disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem 

apresentação da contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se 

o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85129 Nr: 2020-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100867 Nr: 718-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxiliano Valdivino Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110385 Nr: 6140-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABC Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domicio dos Santos Neto - 

OAB:OAB/MT 113.590, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, Antonio Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, DANIEL 

JORGE CARDOZO - OAB:328717, Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Kelly 

de Campos Kawagishi - OAB:SP/288.995, Marcelo Saraiva - 

OAB:SP/372.198, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 No mais, recebo a inicial, visto que em da análise perfunctória, presentes 

os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar a 

impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras provas 

que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 11 da Lei 

nº 11.101/2005.Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação 

ou com a juntada desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para 

emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto 

no artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os 

autos conclusos para apreciação. Às providências.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46379 Nr: 1798-03.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinica São Lucas S/S Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Clinica de Ginecologia e 

Obstetricia, Anna Christina Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia 

devida descrita nos cálculos apresentados às fls. 250, no valor de (R$ 

116.725,77), sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 

523, §1º, do NCPC, podendo, na oportunidade, apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525, do NCPC/2015.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106098 Nr: 3901-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Rodrigues Junges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benno Ambrósio Junges, Pedro Paulo Junges, 

Jaqueline Julia Junges, Ilse Elizabete Dubiela Junges, Bruno Fernando 

Vilhalba Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/07, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que compareça à secretaria da 2ª Vara para assinar 

Termo de Compromisso respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103661 Nr: 2552-95.2017.811.0086

 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 Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Taffarel Sfredo - ME, Márcia Taffarel 

Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5988-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110397 Nr: 6146-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICHEM DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz 

Kayser, CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 419 de 611



 Cod. Proc.: 110322 Nr: 6107-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, Antonio Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, DANIEL 

JORGE CARDOZO - OAB:328717, Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Kelly 

de Campos Kawagishi - OAB:SP/288.995, Marcelo Saraiva - 

OAB:SP/372.198, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Marcelo Guimarães 

Marotta - OAB:AM/10.856

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL 

LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 16.171.720,96 (dezesseis milhões, cento e 

setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

Com a inicia, trouxe os documentos de fls. 11/31.

Às fls. 33/34, manifestação do administrador judicial.

À fl. 43, determinada a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para proveito econômico pretendido, bem como recolher as custas 

complementares.

Às fls. 44/46, o impugnante emendou o valor da causa.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a 

inicial.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110328 Nr: 6108-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BBM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JORGE CARDOZO - 

OAB:328717, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zanetti Baptista - 

OAB:SP/206.889, Fabricio Rocha - OAB:SP/206.338

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL 

LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO BBM S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 13.802.393,83 (treze milhões, oitocentos e dois 

mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 09vº/25.

Às fls. 27/28, manifestação do administrador judicial.

À fl. 33, determinada a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para proveito econômico pretendido, bem como recolher as custas 

complementares.

Às fls. 34/53, o impugnante emendou a inicial.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a 

inicial.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110344 Nr: 6119-37.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Nathália 

Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Silva Sacramento - 

OAB:SP/237.286, Carlos Henrique de Mello Santos - OAB:SP/320.412

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL 

LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO SANTANDER 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 351.925.178,50 (trezentos e cinquenta e um 

milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e oito reais e 

cinquenta centavos).

Não juntou documentos.

Às fls. 09/11, manifestação do administrador judicial.

À fl. 22/23, determinada a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para proveito econômico pretendido, bem como recolher as custas 

complementares e a juntada de documentos que deram origem à alegação 

dos autores.

 Às fls. 24/61, o impugnante emendou a inicial.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a 

inicial.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110345 Nr: 6120-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Nathália 

Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Barbosa Leão - 

OAB:SP/221.605

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL 

LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO INDUSVAL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 53.158.925,00 (cinquenta e três milhões, cento 

e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Não trouxe documentos.

 Às fls. 09/11, manifestação do administrador judicial.

À fl. 24, determinada a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para proveito econômico pretendido, bem como recolher as custas 

complementares e a juntada de documentos que deram origem às 

alegações do impugnante.

 Às fls. 26/63, o impugnante emendou a inicial.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a 

inicial.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110347 Nr: 6122-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Nathália 

Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL 

LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 32.806.881,70 (trinta e dois milhões, oitocentos 

e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos).

Não trouxe documentos.

 Às fls. 09/11, manifestação do administrador judicial.

À fl. 20/21, determinada a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para proveito econômico pretendido, bem como recolher as custas 

complementares e juntar aos autos os documentos que deram origem a 

sua alegação.

 Às fls. 22/30, o impugnante emendou o valor da causa.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a 

inicial.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110418 Nr: 6155-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Telhar Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Fundamento e decido.No que concerne ao recolhimento de custas, 

conforme disposto no provimento nº 41/2013 – CGJ, o qual disciplina 

sobre o recolhimento de custas judiciais, que as custas para impugnação 

e habilitação de crédito é no valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e 

noventa centavos). Em relação ao valor da causa, retifico de oficio o valor 

da causa para R$ 3.595.461,95 (três milhões, quinhentos e noventa e 

cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e cinquenta 

centavos) e, por consequência, determino o envio dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para as retificações devidas.No mais, recebo a inicial, visto 

que em da análise perfunctória, presentes os requisitos descritos no 

artigo 319 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, 

no prazo de 05 (cinco) dais, contestar a impugnação, juntando 

documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem 

necessárias, em observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 

11.101/2005.Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou 

com a juntada desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para 

emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto 

no artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os 

autos conclusos para apreciação. Às providências.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-42.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GESILAINE ELIZABETH PIMENTEL DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010376-42.2012.8.11.0086 REQUERENTE: GESILAINE ELIZABETH 

PIMENTEL DOS REIS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Intime-se 

a parte autora para manifestar acerca da quitação em 05 dias, sendo que 

silêncio após esse prazo será interpretado como concordância tácita com 

os valores. Havendo concordância, defiro a expedição de alvará. 

Cumpra-se. Expeça-se p necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-42.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GESILAINE ELIZABETH PIMENTEL DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010376-42.2012.8.11.0086 REQUERENTE: GESILAINE ELIZABETH 

PIMENTEL DOS REIS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Intime-se 

a parte autora para manifestar acerca da quitação em 05 dias, sendo que 

silêncio após esse prazo será interpretado como concordância tácita com 

os valores. Havendo concordância, defiro a expedição de alvará. 

Cumpra-se. Expeça-se p necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Site Agitos Mutum (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JHONATAN BRUNO DOS 

SANTOS ALMEIDA Dados  do  P rocesso :  P rocesso : 

1000322-63.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 15.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 08/08/2018 Hora: 14:40 REQUERENTE: 

JHONATAN BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA Advogados do(a) 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A, ROBERTA WOBETO 

BARALDI - MT0014381A Nome: JHONATAN BRUNO DOS SANTOS 

ALMEIDA Endereço: Rua dos Gravatás, 1979, W, residencial paraíso, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: SITE AGITOS MUTUM 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: Site Agitos Mutum Endereço: Rua das 

Gameleiras, Quadra 15, Lote 07, Residencial Flor do Pequi, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: JHONATAN BRUNO DOS 

SANTOS ALMEIDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

12 de março de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-21.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE ALCANTARA RUFINO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULARES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010067-21.2012.8.11.0086 REQUERENTE: MARINA DE ALCANTARA 

RUFINO RIBAS REQUERIDO: TIM CELULARES S/A Vistos etc. Com intuito 

de privilegiar o contraditório e ampla defesa, intime-se a parte contrária 

para manifestar em 15 dias acerca de documentos de Id. 644442 e Id. 

6444424. Nova Mutum/MT, 12 de março de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto/ Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MARCIA DHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (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, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ERIKA MARCIA DHEIN Dados do 

Processo: Processo: 1000199-65.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.047,90 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

08/08/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: ERIKA MARCIA DHEIN Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARIESI TEIXEIRA CORREA - MT17965/O-O Nome: 

ERIKA MARCIA DHEIN Endereço: RUA PAU BRASIL, 06, QUADRA 08, 

Loteamento Flamboyants, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA 

SILVA SOUZA - MT0014994S Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI 

DUNANT, 780, Torre B, 16 Andar, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04709-110 Senhor(a): REQUERENTE: ERIKA MARCIA DHEIN Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 12 de março de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-95.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINO CEZAR SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8009999-95.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LINO CEZAR SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos 

termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 29 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-43.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIA APARECIDA DA SILVA 99670607191 (REQUERENTE)

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMA CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA 

(REQUERIDO)

FERNANDA BASSANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010104-43.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIA APARECIDA DA SILVA 99670607191, LUCIA 

APARECIDA DA SILVA REQUERIDAS: AMA CENTRO MÉDICO DE 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA, FERNANDA BASSANI Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Inexistindo vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento, mormente após 

realização de audiência de instrução consoante se denota do andamento 

de id. n. 10535505 dos autos. A princípio anoto que o artigo 29 da Lei que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais dispõe que: “Serão 

decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular 

prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na 

sentença”. (grifei) Desta forma, não há falar em questões que deveriam 

ter sido analisadas antes da realização da audiência de instrução porque 

as preliminares arguidas não influíram no regular prosseguimento da 

audiência, consoante exige o citado artigo 29, tampouco prejudicaram a 

parte a quem as aproveita. Ademais releva esclarecer que o juiz leigo é 

auxiliar da justiça que atua na elaboração de minutas de sentenças e na 

condução de audiências de instrução sob orientação do juiz togado. A 

este profissional não é dado o poder de decidir, visto não gozar de 

investidura, mas apenas auxiliar o magistrado, conforme mencionado. 

Todos os atos pré-minutados pelo juiz leigo são submetidos ao magistrado 

para homologação, portanto, este auxiliar não deve resolver eventuais 

questões incidentes no decorrer da audiência, pelas razões acima 

expostas. Em continuidade, não há falar em inépcia da inicial, pois a peça 

de ingresso atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Entretanto, 

entendo tal preliminar como alegação de ilegitimidade ativa e nesse ponto, 

reside razão. Ingressaram como Reclamantes Lucia Aparecida da Silva e 

João Carneiro da Silva, no entanto, a prestadora de serviços é uma 

microempreendera individual, de acordo com o certificado de MEI que 

acompanha a peça inaugural, constando no campo “nome do empresário” 

apenas Lucia Aparecida da Silva. Deste modo, João Carneiro da Silva é 

pessoa estranha à lide, motivo pelo qual opino pela sua exclusão da 

polaridade ativa desta ação. Por fim, resta registrar que a pessoa física e 

sua empresa individual são equiparadas para fins de obrigações e 

responsabilidades. Isso porque, enquanto firma individual, não atua a 

Reclamante como pessoa jurídica, mas, sim, pessoa física. Inexiste, no 

caso, a ficção da pessoa jurídica distinta da pessoa da sócia proprietária, 

portanto, a Reclamante não é microempresa e nem empresa de pequeno 

porte, desta forma não há óbice a sua atuação como autora, inclusive 

como pessoa física, no âmbito dos juizados especiais. Passo à análise 

meritória. Cuida-se de Reclamação por Lucia Aparecida da Silva em 

desfavor de AMA Centro Médico de Diagnóstico Laboratorial Ltda. e 

Fernanda Bassani. Narra a Reclamante que é credora da Reclamada do 

valor de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) representado pela 

nota fiscal que acompanha a inicial. Relata que a dívida é referente 

execução de serviços elétricos realizados em um imóvel de propriedade 

da segunda Reclamada e onde é sede da primeira Reclamada, que 

possuía o valor total de R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais) do 

qual fora pago apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais). Afirma que as 

Reclamadas se negam a cumprir sua obrigação de pagar a quantia 

restante, o que motivou o aforamento da presente reclamação. Em sede 

de contestação as Reclamadas não negam a contratação dos serviços da 

Reclamante, porém, argumentam que o valor total do contrato fora de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) e que já foi integralmente adimplido, se opõem aos 

pedidos de lucros cessantes e danos morais, bem como formulam pedido 

contraposto. Pois bem, pela dinâmica de distribuição do ônus da prova 

insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

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 indigitado Códex, 

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. Assim, 

analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

entendo que parcial razão assiste a Reclamante. De um exame atendo aos 

elementos dos autos ressai que a discussão gravita em torno da 

existência de aditamento de um contrato de prestação de serviços 

elétricos para complementação da obra realizada, consistente no reforço 

das instalações elétricas na parte externa do prédio, consoante 

depoimentos colhidos em audiência de instrução. É de se notar que a 

representante da primeira Reclamada, Meire Cristiane Aparecida Parra 

afirmou que o contrato fora entabulado em um momento, quando o local 

era apenas um barracão de pré-moldados, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) e que a execução do serviço aconteceu apenas após a 

construção das salas. Por outro lado, as testemunhas Aldo Luis Hota e 

Jurandir José Salvador afirmam que o serviço foi executado, houve atraso 

na entrega da obra e que houve necessidade de readequação da rede de 

energia em razão da quantidade de equipamentos que seriam utilizados no 

local, como máquina de ultrassom e aparelhos de ar condicionado de alta 

voltagem, fato este que a Reclamante afirma ser motivo de alteração no 

valor do serviço. A testemunha Jurandir assevera, ainda, que a 

Reclamada Fernanda Bassani estava presente nas tratativas e que não se 

opôs ao pagamento do valor adicional. Desta forma, considerando que o 

contrato fora firmado quando o prédio era apenas um barracão e o 

serviço só foi executado somente depois da instalação das salas, há 

verossimilhança na alegação de necessidade de readequação da rede, e 

uma cobrança a mais em vista da necessidade de uso de diversos 

equipamentos elétricos de alto consumo de energia. Assim, a Reclamada 

não se desobrigou do encargo de comprovar que os fatos ocorreram 

como narrados na defesa, em outras palavras, não atendeu ao disposto 

no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ao passo que a 

Reclamante desincumbiu-se do ônus de constituir provas do seu direito, 

de sorte que o pleito é procedente para que as Reclamadas paguem a 

Reclamante o valor de R$ 2.280,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), 

referente à complementação do pagamento pelo serviço. Por outro lado, 

inexistem lucros cessantes, pois a Reclamante não ofereceu substratos 

mínimos a amparar esse pedido, já que não consta nos autos prova de 
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que tenha deixado de ganhar algo em decorrência dos fatos ora descritos, 

portanto, tal pleito é improcedente. Do pedido contraposto. Nesse ponto, 

de igual modo, não restou comprovada demanda por valor indevido, 

portanto, o pedido contraposto também é improcedente. Isto posto, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR as 

Reclamadas a pagarem a Reclamante o valor de R$ 2.280,00 (dois mil 

duzentos e oitenta reais), devidamente corrigido pelo INPC a contar da 

data do ajuizamento da ação e incidindo juros moratórios de 1% ao mês a 

contar da citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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 NOVA MUTUM 1000701-04.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde 

de dilação probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com 

esteio no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de 

matéria exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente 

comprovados nos autos. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar 

de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma 

vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional para a questão 

posta à apreciação. Carlos Alberto de Oliveira ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. argumentando, em síntese, que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada referente a um débito que alega desconhecer e qual tal 

inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos que motivaram a propositura 

da presente ação. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) 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. Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo 

Reclamante, em contestação a Reclamada combateu suas as alegações e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos coligidos, mormente pelo longo histórico de ligações 

efetuadas e pela comprovação de pagamento de faturas pretéritas, o que 

indica a existência de contratação e utilização do serviço telefônico. A 

Reclamada apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico 

firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o 

pretendido na inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pela 

Reclamada refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da contratação 

do serviço telefônico e, diante da inadimplência injustificada, não há que 

se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada 

pela Reclamada demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que 

relaciona as partes, bem como a utilização do benefício colocado a 

disposição do Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem 

da dívida. Veja-se, nesse sentido, o histórico de ligações onde constam 

diversas ligações sugerindo evidências acerca da efetiva utilização dos 

serviços de telefonia cobrados e não pagos. De outra banda, nada há nos 

autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VERA NICE DIAS BABULIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010011-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VERA NICE DIAS BABULIM DA SILVA REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MARLON 

OLIVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

Por Danos Morais proposta por Vera Nice Dias Babulim da Silva em 

desfavor de BV Financeira S.A. Crédito. Financiamento e Investimento e 

Marlon Oliveira dos Santos & Cia. Ltda.-ME. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do 

presente litígio. Ora, no caso, o Reclamante sustenta que não celebrou o 

contrato que constitui o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, 

enquanto, de outro lado, a primeira Reclamada apresentou um contrato 

com assinatura que alega pertencer ao Reclamante. Entretanto, tanto dos 

documentos apresentados pelo Reclamante, quanto pela Reclamada, noto 

dissensão nas assinaturas, como na carteira de identidade do 

Reclamante, na procuração outorgada ao seu advogado e nos 

documentos apresentados pelo Reclamado. Ou seja, para que se resolva 

o conflito, imperioso constatar se as assinaturas, de fato, pertencem ao 

Reclamante, isso, por meio do competente exame grafotécnico. Com 
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efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS 

DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA 

AFIRMA NÃO POSSUIR CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA 

RECORRENTE, MAS A RÉ TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P 

ARTES. ASSIM, É IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA 

APOSTA NO DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO 

DO JUIZ DA ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, 

VERIFICA-SE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS 

DO ART. 3º E 51, II, DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE 

DISPÕE O ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser o acolhimento 

da preliminar de incompetência do juízo suscitada pela Reclamada e 

reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MARCIA DHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (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, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: CLARO S.A. Dados do 

Processo: Processo: 1000199-65.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.047,90 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

08/08/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: ERIKA MARCIA DHEIN Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARIESI TEIXEIRA CORREA - MT17965/O-O 

REQUERIDO: CLARO S.A. Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI 

DUNANT, 780, Torre B, 16 Andar, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04709-110 Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA 

SOUZA - MT0014994S Senhor(a): REQUERIDO: CLARO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, bem 

como do DEFERIMENTO do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência (Liminar). Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 12 de março 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-51.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CAMPAGNARO SALMAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL - LINHAS AEREAS INTELIGENTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010151-51.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: TALITA CAMPAGNARO SALMAZO REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, GOL - LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto no id. n. 6764296, apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a 

parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Outrossim, defiro o 

requerido pela parte Requerente no id. n. 9250653, para fins de determinar 

à expedição de alvará judicial para liberação do valor incontroverso, uma 

vez que, manifestamente reconhecido pela parte Requerida CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A. no depósito disposto na 

manifestação n. 7979156, guardando-se observância aos dados 

bancários informados no id. n. 9250653. Determino, ainda, que a 

Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da CNGC/MT, comunicando 

a parte Autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

de dinheiro. Nesse ponto, eis a redação do artigo supramencionado: “Art. 

450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de Alvará 

Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado 
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de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, 

desde que a procuração outorgada a este esteja em consonância com o 

que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do Estatuto da OAB. § 3º O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-88.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC - AGENCIA DE NOVA MUTUM-MT (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010241-88.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: MARILEIDE DE SOUZA SILVA REQUERIDO: UNIVERSO 

ONLINE S/A, HSBC - AGENCIA DE NOVA MUTUM-MT Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto no id. n. 6498792 por Universo Online S.A. 

(UOL), e o Recurso Inominado interposto no id. n. 6498846 por HSBC Bank 

Brasil S.A. – Banco Múltiplo, apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a 

parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Outrossim, indefiro o 

pedido constante no id. n. 6498881, no que tange a devolução da guia 

recursal pretensamente paga indevidamente, uma vez que necessário a 

observância de procedimento específico a ser requerido perante a 

Diretoria do Foro, nos moldes da Instrução Normativa SCA n. 02/2011 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De mais a mais, defiro os 

pedidos elencados nos id. n. 10069039 e 10248709, cumpra-se nos 

termos ali delineados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-39.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010587-39.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: RUBEM FERREIRA DE BRITO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido de gratuidade judiciária à 

parte Requerente (Recorrente), nos ditames do art. 98 do Código de 

Processo Civil, de modo que, intime-se a parte Recorrente para 

recolhimento da guia recursal, no prazo legal, sob pena de não 

recebimento do recurso, em observância ao delineado no art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-96.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010622-96.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDENIR SILVA DE SOUSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro 

com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-43.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010632-43.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade 

recursal, a qual defiro com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, 

e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-65.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010637-65.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIO CESAR SILVA REIS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a 

qual defiro com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha 

sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das 
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Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-35.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010639-35.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LAURO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a 

qual defiro com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha 

sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das 

Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-20.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010640-20.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LAURO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em 

seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro com ocasião 

desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010652-34.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010652-34.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANA MARIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro 

com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-71.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010656-71.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANGELA PEREIRA GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em seu efeito 

devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro com ocasião desta. 

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

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

 Vistos.

De proêmio, homologo a desistência das oitivas das testemunhas Paulo 

Roberto de Macedo, Maria Soares e Manoel Aquino de Assis.

Defiro o pleiteado pela Defesa e revogo parcialmente a decisão proferida 

às fls. 206, no que tange a decretação da revelia do réu, devendo 

eventuais intimações ao acusado serem feitas no endereço informado 

pela Defesa às fls. 218.

Tendo em vista a conclusão da fase instrutória, vista dos autos as partes, 

para apresentação de alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 3890-85.2009.811.0086

 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): Lucenil José do Bondespacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701
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 Vistos.

Considerando a renúncia feita pela causídica constituída pelo acusado (fl. 

521), bem como a existência de prazo exíguo entre a data da remessa dos 

autos à Defensoria Pública e a designada para a realização da sessão de 

julgamento, faz-se necessário o adiamento do referido ato, em alusão ao 

disposto no §2º, do art. 456, do Código de Processo Penal.

Assim, redesigno a sessão de julgamento outrora aprazada para o dia 08 

de junho de 2018, às 9h00min.

 Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 96465 Nr: 4050-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdSN, MMAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Em virtuda da falta de energia, redesigno a presente audoência para o dia 

01 de outubro de 2018, às 16h00min.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89161 Nr: 4485-74.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 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.

Realizada a presente audiência, verifico que está pendente o retorno da 

carta precatória que foi expedida para a realização do interrogatório do 

réu.

Posto isto, aguarde-se o retorno da missiva, e após, vistas dos autos as 

partes, para apresentação de alegações finais no prazo legal, iniciando-se 

pelo Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 552-88.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:MT 19.847, Ramão Wilson Junior - OAB:11702

 ...As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, 

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o 

periculum libertatis. (ENUNCIADO N.º 43 DO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - TJMT).Mister 

salientar que as medidas cautelares alternativas elencados no rol do art. 

319 do CPP não atenderiam ao binômio necessidade e adequação nos 

termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio 

social, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva da 

acusado.Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO 

o pedido formulado pela Defesa, e mantenho a prisão preventiva do 

acusado indiciado Arthur Gabriel Martinez Basilio.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103547 Nr: 2477-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdAS, LLM, RGB, JRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Em resumo, para efeitos de publicação da presente sentença: (...) 3) 

Condeno o réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA DE SOUZA devidamente 

qualificado nos autos, pela prática do crime previsto pelo artigo 157,§2º, 

incisos I, II e V do CP, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, 

primeira parte do CP, À PENA TOTAL DE 10 (DEZ) ANOS E 16 

(DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E 

318 (TREZENTOS E DEZOITO) DIAS-MULTA, CALCULADOS À 

PROPORÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE 

À ÉPOCA DOS FATOS, em regime inicial FECHADO, NEGANDO-LHE o 

direito de recorrer em liberdade desta sentença; ;

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 94323 Nr: 5023-15.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA, já qualificado, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº. 10.826/03, artigos 29, §1º, 

inciso III e 46, parágrafo único, ambos da Lei nº. 9.605/98, em concurso 

material de crimes (artigo 69 do CP).

O Ministério Público requer a doação das madeiras apreendidas à UNEMAT 

– campus de Nova Xavantina/MT (ref. 25 – folhas 88/89).

Assim, intime-se o Advogado de defesa para manifestar a respeito do 

pedido, no prazo de cinco dias.

Ademais, no que tange ao requerimento do item 2 da cota ministerial de 

ref. 25 (folhas 88/89), consigna-se que a Secretaria expediu o devido 

ofício à douta Autoridade Policial (ref. 30 – folha 103).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10795 Nr: 2328-79.2003.811.0012

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JURANDIR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO LORENZET, MANOEL JOSÉ DA SILVA, 

INELSON BOSA, UBIRATAN TAVARES PIMENTEL, EDIVALDO MOREIRA 

MARTINS, RADIR GOMES DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de novo endereço do executado Radir Gomes de 

Souza Junior (fl. 210), expeça-se carta precatória para sua citação.

No mais, sobre a objeção de não-executividade de fls. 206/209, diga a 

parte exequente em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38068 Nr: 1613-56.2011.811.0012

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

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: GENY FRANCISCA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, revogo a decisão de fl. 194.

No mais, ante a decisão de fl. 187, atente-se a pretensa exequente quanto 

ao comando ali exarado, sob pena de não ser recebida a fase de 

cumprimento de sentença e consequente arquivamento do feito.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o polo ativo realizar a comprovação 

do óbito (com juntada da respectiva certidão de óbito), habilitação dos 

herdeiros e apresentar os cálculos.

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 94323 Nr: 5023-15.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

1. Cadastre-se o Advogado do réu e cumpra-se a decisão de ref. 69, 

intimando-o para manifestação.

2. Defiro os requerimentos do Ministério Público de ref. 75, determinando 

que seja realizada extração de cópia dos autos e remessa à Autoridade 

Policial, ante a documentação juntada à ref. 65, para se apurar eventual 

prática de delitos em relação ao veículo automotor apreendido.

2.1. Ainda, determino que seja reiterado o ofício que determinou a 

realização de perícia na madeira apreendida.

2.2. Com a juntada do laudo, conclusos para apreciação do pedido de ref. 

25.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35518 Nr: 1591-32.2010.811.0012

 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: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SOL 

ATIVIDADE RURAL AGROPECUÁRIA LTDA, INSOL INTERTRADING DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDERIO - 

OAB:40.321-PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, JAILINE 

FRANCINE FRASSON - OAB:7.724/MT, JESSE CANDINI - OAB:8036/MT, 

LUIZ FERNANDO ARAÚJO PEREIRA JUNIOR - OAB:25930-PR, TÂMILI 

KIARA BETEZEK RODRIGUES - OAB:41496/PR

 Vistos.

Primeiramente, retifique-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se 

trata de cumprimento de sentença.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fls. 1.092/1.093.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique 

bens à penhora, bem como informe a localização destes, sob pena de sua 

conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, 

CPC), incidindo em multa a ser posteriormente fixada no montante de até 

20% (vinte por cento) sob o valor atualizado do débito, nos termos do art. 

774, p.u., CPC.

Decorrido o prazo da intimação acima, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, atualize 

o débito perseguido nos presentes autos, requerendo o que entender de 

direito.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 2208-89.2010.811.0012

 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: DENISE AKYEMI TOYAMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON YOSHIHARO TOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de inventário e partilha proposto pela inventariante 

DENISE AKYEMI TOYAMA SOUZA em face do Espólio de NELSON 

YOSHIHARO TOYAMA, já qualificados.O processo seguiu seus devidos 

trâmites, culminando com sentença à fl. 108, com homologação do plano 

de partilha de fls. 101/102.Ocorre que, às fls. 131/133, os herdeiros do 

“de cujus” informam a existência de valores em nome deste, dos quais não 

possuíam conhecimento à época da prestação das últimas declarações, 

pretendendo, por consequência, a sobrepartilha de tais valores, na forma 

ali especificada, mediante a expedição dos devidos alvarás de 

levantamento.É o breve relato.Fundamento e decido.O pedido de 

expedição de alvará para levantamento de valores, nesta seara 

processual, não comporta acolhimento.Isso porque, à exegese do art. 670 

do CPC, “na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de 

inventário e de partilha”.No mesmo sentido:TJ-DF - AGI: 20150020013905, 

Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 06/05/2015, 2ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 238 e TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.85.260328-1/001, Relator(a): Des.(a) 

Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/0016, 

publicação da súmula em 10/03/2016). Portanto, ante a existência de 

valores em nome do “de cujus”, bem como à necessidade de sobrepartilha 

destes, considerando, ainda, que tal procedimento observar-se-á o 

processo de inventário e partilha, bem como que os herdeiros são maiores 

e representados pelo peticionário de fls. 131/133, cite-se a Fazenda 

Pública para, no prazo de 30 (dias) dias, querendo, manifestar nos 

autos.Após, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65554 Nr: 921-52.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMO RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a impugnação de fls. 154/156 diga a parte exequente no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63869 Nr: 2603-76.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PAULO DOS REIS, ALDEMIR PAULO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABHETA GABRIELLA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:4.325 MT, MAYR DUARTE LUCENA RIBEIRO 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 12843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT

 Vistos.

Considerando que o deslinde do presente feito depende de exame pericial 

que será realizado no feito de código nº 63342 (fl. 261), nos termos do art. 

313, V, “a” do CPC, acolho o requerimento de suspensão de fl. 281 e, por 

consequência, suspendo o curso do presente feito até o deslinde do 
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exame pericial no feito retromencionado, cuja suspensão fica limitada ao 

máximo de 1 (um ano) - art. 313, §4º, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65879 Nr: 1160-56.2014.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Vistos.

Cuida-se de execução de alimentos que Bruno Araújo de Souza e Igor 

Araújo de Souza promovem em desfavor de José Aparecido de Souza.

Às fls. 23/32 o executado apresentou objeção de não-executividade, 

acompanhada dos documentos de fls. 33/44, sustentando que a 

inadimplência se dera em razão de não possuir renda suficiente para 

arcar com a pensão acordada.

Os exequentes se manifestaram sobre a objurgatória à fl. 63vº, pugnando 

por sua rejeição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato.

Fundamento.

Decido.

A alegação do executado não merece prosperar, eis que desprovida de 

qualquer comprovação.

Isso porque, consabido que a obrigação de prestar alimentos decorre de 

imposição legal (Lei nº 5.478/68) sendo, inclusive, inarredável, desde que 

não leve à pique a própria subsistência do alimentante. Assim é que, caso 

haja superveniência de situação que acarrete ao alimentante a 

impossibilidade de arcar com a obrigação inicialmente acordada, cabe a 

este a promoção de ação de revisão de prestação alimentícia, a qual, 

sequer se preocupou em promover.

De mais a mais, não há sequer alusão à impossibilidade física e/ou 

psíquico ao exercício de labor pelo executado, não merecendo, pois, ser 

acolhida sua justificativa à inadimplência.

Posto isso, não acolho a objeção de não-executividade ofertada pelo 

executado.

As custas eventualmente acrescidas pelo incidente serão suportadas pela 

excipiente.

Deixo de fixar honorários, haja vista a natureza interlocutória deste 

“decisum”.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

atualizar o débito perseguido no feito, bem como requerer 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.: 14321 Nr: 770-04.2005.811.0012

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

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

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NIRACY DA SILVA ARAÚJO, JOSÉ LUIZ 

PEREIRA DE SOUZA, JOVANE PEREIRA DE SOUZA, IONE PEREIRA DE 

SOUZA, LUCIJANE DA SILVA SOUZA, IONETY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Certifique-se a Secretaria se já houve o julgamento do Recurso de Agravo 

de Instrumento promovido, procedendo à juntada de seu teor.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74027 Nr: 2378-85.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAMPI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido, para determinar a habilitação dos 

herdeiros KEILA RAMPI DA SILVA, KLENIA RAMPI DA SILVA, KLEBER 

RAMPI DA SILVA e MARIA DAS DORES RAMPI, nestes autos.Proceda-se 

às anotações necessárias junto à capa dos autos e ao sistema 

Apolo.Expeça-se alvará para levantamento das quantias depositadas, nos 

moldes solicitados. Após, tornem conclusos para sentença de 

quitação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99726 Nr: 317-52.2018.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI IRINEU FREITAG, AGROPECUÁRIA F. B. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VARJÃO ALVES - 

OAB:6.496-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça.Entretanto, considerando que a parte autora alega se encontrar em 

crise financeira, autorizo o parcelamento mensal, em seis vezes, das 

custas processuais iniciais, devendo recolher, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a primeira parcela mensal, nos termos do art. 98, § 6º, do 

CPC.Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas 

iniciais conforme deliberado, sob pena de cancelamento da distribuição.Às 

providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100253 Nr: 622-36.2018.811.0012

 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: MARIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a alegação de ref. 8, verifico da inicial que Gislene Vieira da 

Silva foi colocada no polo ativo da presente demanda.

Desta forma, permanece o vício de legitimidade ativa apontado na ação de 

Código 99710, motivo pelo qual determino a intimação da parte para 

correção em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101372 Nr: 1190-52.2018.811.0012

 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: DORCELINA FREITAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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I- Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da natureza da 

ação, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II- Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- Cumpra-se. Intime-se.

 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:

 Nos termos do art. 321 do CPC, intime-se o autor para emendar a inicial e 

esclarecer seus pedidos, uma vez que dos fatos narrados não decorre 

logicamente sua pretensão:a)Esclarecer se pretende a anulação do 

contrato de compra e venda formulado com os réus e, nesse caso, 

deverá incluir seu filho no polo ativo ou passivo, eis que também fez parte 

da avença, bem como formular pedido no sentido de ser-lhe restituído o 

valor desembolsado em razão do contrato, devidamente corrigido;b) 

Esclarecer se pretende o cumprimento do contrato de compra e venda 

formulado com os réus e/ou sua conversão em perdas e danos. Nesse 

caso, deverá incluir seu filho na ação, eis que integra o negócio jurídico, 

modificando a quantia requerida ao final, pois alega que o valor pago pelo 

contrato corresponde a 100 hectares, e não 170, bem como modificar o 

tipo da ação, eis que não se trata de pedido de anulação de negócio e sim 

de cumprimento;Concedo o prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98960 Nr: 7940-07.2017.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE BARRA DO GARÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 diga a impetrante, em cinco (05) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84108 Nr: 3939-13.2016.811.0012

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao autor acerca da certidão de ref. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96523 Nr: 6544-92.2017.811.0012

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 Vista ao autor sobre certidão de ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76368 Nr: 240-14.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDM, AGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de prestação alimentícia proposta por Ariel Gomes 

de Moura, neste ato representado pela sua genitora Jéssica Silva de 

Moura, em face de Alessandro Gomes Batista, todos qualificados nos 

autos.

Conforme consta de ref. 50, a parte autora desistiu da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99710 Nr: 303-68.2018.811.0012

 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: GISLENE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer proposta por Gislene 

Vieira da Silva, em face do Município de Nova Xavantina e Estado de Mato 

Grosso, todos qualificados nos autos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

requeridos pela parte autora, ressalvando a possibilidade de revisão.

Conforme consta de ref. 09, a parte autora desistiu da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98439 Nr: 7610-10.2017.811.0012

 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: ANA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO CORANDINI, DIEGO 

ALVES CORANDINI, TIAGO ALVES CORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça depende da 

comprovação da insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Observa-se que a parte autora não faz jus aos benefícios requeridos, 

pois não comprovou se enquadrar nos requisitos previstos em lei.

Intimada para juntar aos autos documentos necessários para 

comprovação de sua alegada hipossuficiência, limitou-se a colacionar 

declaração de isenção junto a Receita Federal. Ora, tal documento, por si 

só, não evidencia a insuficiência de recursos.

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas 

processuais e das diligências do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Recolhidas as custas, dê-se regular prosseguimento no feito. Na omissão, 

tornem conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98381 Nr: 7573-80.2017.811.0012

 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: DEOCLECIO RODRIGUES MALVINA

 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:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da natureza da 

ação, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II- Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100058 Nr: 510-67.2018.811.0012

 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: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS, AVSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDO PEREIRA CARVALHO - 

OAB:9999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 292, inciso II, § 3º, do Código de Processo Civil, 

CORRIJO, de ofício, o valor da causa apresentado pela parte autora, 

atribuindo-lhe a quantia de R$ 3.434,40 (três mil, quatrocentos e trinta e 

quatro reais), uma vez ser o valor correspondente a parte controvertida.

Considerando que a parte autora já recolheu as custas iniciais, nos termos 

da Tabela de Custas Judiciais da CNGC/MT, determino o prosseguimento 

do feito.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do NCPC, 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 art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados, com 

antecedência mínima de quinze dias (art. 695, §2º, CPC).

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa.

Havendo acordo, vista ao MP para manifestação e, após, volvam-me 

conclusos para deliberações.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98362 Nr: 7560-81.2017.811.0012

 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: DERIVAN BUENO OLIVEIRA DOS SANTOS COLSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO FORTES DOTTO, JANY 

MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INES VILELA DE CARVALHO - 

OAB:36826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça depende da 

comprovação da insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Observa-se que a parte autora não faz jus aos benefícios requeridos, 

pois não se enquadra nos requisitos previstos em lei.

Os documentos juntados em ref. 9 são insuficientes para comprovar a 

alegada hipossuficiência.

A parte autora, na inicial, alega ser credora da quantia de R$ 86.337,00, 

referente a um empréstimo que realizou com o réu, fato este que nos leva 

a concluir que sua capacidade econômica é superior a alegada 

inicialmente.

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais 

conforme deliberado, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intime-se, ainda, para juntar documento indispensável à propositura da 

ação, qual seja, instrumento particular de confissão de dívida com garantia 
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hipotecária/ prova escrita da obrigação sem eficácia de título executivo.

Concedo o prazo de quinze dias para providências.

Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82151 Nr: 2862-66.2016.811.0012

 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: DEUDELINA MOREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação da autarquia ré, intime-se o advogado da 

parte autora para informar se a falecida possuia filhos menores, no prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98382 Nr: 7574-65.2017.811.0012

 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: ANA RODRIGUES TELES

 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:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da natureza da 

ação, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II- Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74960 Nr: 2845-64.2015.811.0012

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONIDES SILVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICE KELLY VARELA 

PEREIRA - OAB:14436/MT

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao valor da causa proposta pelo BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em desfavor de HERONIDES SILVEIRA JUNIOR, ambos 

qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a atualização do valor 

da causa dos autos principais (Código: 70149).

Com a inicial juntou documentos.

À ref. 10 consta petição informando que as partes celebraram acordo 

pondo fim à lide.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico que a presente ação teve perda superveniente de seu objeto em 

decorrência da extinção dos autos principais.

Considerando-se que os autos principais foram extintos, não há que se 

falar em impugnação ao valor da causa.

Ante o exposto, julgo extingo o presente feito sem julgamento de mérito, 

ante a carência superveniente do incidente.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87655 Nr: 1188-19.2017.811.0012

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para efetuar o pagamento das custas finais no valor 

de R$ 504,46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97795 Nr: 7270-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632//O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a cidade de Campinápolis – MT, não possui Defensoria 

Pública, nomeou-se advogado particular, para representar a parte 

exequente.

 No entanto, os autos vieram para esta comarca, a qual possui Defensoria 

Pública, em virtude disso, remeto os autos à Defensoria para tomar ciência 

de que patrocinará a causa em favor da parte exequente.

 Nos moldes do art. 695 e seguintes do NCPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo 

Gestor do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se 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 citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para requerimentos 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, vista ao MP para manifestação e após, volvam-me 

conclusos para deliberações.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63198 Nr: 1901-33.2013.811.0012

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

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

 PARTE AUTORA: SHIGEKO TSUTSUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para juntar aos autos os dados bancários para 

expedição de alvará.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72503 Nr: 1772-57.2015.811.0012

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJM, MM, MDCM, Z

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 

- OAB:19.909-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para efetuar o pagamento das custas no valor de R$ 

506,04

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94941 Nr: 5462-26.2017.811.0012

 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: VALDERY MONTEIRO LOURENÇO

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 3409-09.2016.811.0012

 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): VEIGA & FINATTI LTDA - ME, CASSIANO 

COUTO FINATTI, PAULO CESAR ARAUJO JUNIOR, FERNANDO DE 

QUADROS DALZOTO

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

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

documento de ref. 21 juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87721 Nr: 1237-60.2017.811.0012

 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 ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CORTEZ ALVES GOMES, 

JOSE ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para se maifestar sobre documento de ref. 21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 3827-44.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO

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

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

dumento de ref. 22 juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92546 Nr: 4053-15.2017.811.0012

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR MARTINS PINTO, JULIANO 

DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

documento de ref. 28 juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68925 Nr: 314-05.2015.811.0012

 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: EDIONE PORTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA PEREIRA DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REJANE MENDES 

SANTOS - OAB:17.112 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

documento de ref. 49 juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81938 Nr: 2736-16.2016.811.0012

 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 DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora efetuar o pagamento das custas finais no valor de R$ 

1044,56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 3946-05.2016.811.0012

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO, 

ALESSANDRO MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

documento de ref. 34 juntado aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-64.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010087-64.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LINDINALVA 

ALVES DE SOUSA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Sustenta 

a parte requerente que seu nome está inserido nas entidades de proteção 

ao crédito por débito que desconhece. A requerida contesta, informando 

ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação a 

reclamante. Alega ainda que a parte autora possui débitos em aberto com 

a EMBRATEL, referente à cobrança de serviços prestados pela mesma 

(ligações de longa distância pelo código 21), que se reportam as faturas 

oriundas da linha telefônica 66)3438-2542 pertencente a operadora OI. 

Pelos documentos anexados aos autos, não há prova de restrições 

comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante. 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 este ter juntado prova documental do seu direito, como 

manteve-se inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, a reclamante 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95 julgo 

IMPROCEDENTE. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, 

a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus regulares efeitos jurídicos, o projeto de sentença da lavra 

da juíza leiga. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-40.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE MARIA GARBIN ZAMPIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010550-40.2016.8.11.0012 REQUERENTE: IZANETE MARIA 

GARBIN ZAMPIERI REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, 

do NCPC/15. Mérito Sustenta a reclamante que foi surpreendida com a 

negativação do seu nome no valor de R$ 68,49, visto que não possui 

nenhum débito com a reclamada. Contesta a requerida aduzindo que a 

parte autora contratou os serviços, que por sua vez não honrou com o 

adimplemento do débito. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes e na 

ausência de comprovação de contratação, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante para a 

referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. A 

parte reclamante conta com mais de uma negativação. Todavia, a restrição 

cadastral mais antiga está sendo discutida neste processo, razão pela 

qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

2.000,00, sendo o valor minorado pelo fato da parte reclamante possuir 

outras negativações as quais estão sendo discutidas judicialmente. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar ao 

reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome do reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) 

determino a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“3” não seja cumprida. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus regulares efeitos jurídicos, o projeto de sentença da lavra 

da juíza leiga. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-74.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CANTARELLI (REQUERIDO)

CANTARELLI & CANTARELLI LTDA - ME (REQUERIDO)
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GABRIELA CANTARELLI (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 que não houve tempo hábil 

para cumprimento da precatória constante do Id. 11539877, designou 

audiência conciliatória para o dia 24 de abril de 2018, às 09h00min – 

horário oficial de Mato Grosso, encaminho os autos para o setor de 

cumprimento, para intimação do promovente, na pessoa de seu advogado, 

o qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência. 

Ficando ciente que o não comparecimento do reclamado poderá acarretar 

a decretação de sua revelia. Comunique-se o juízo deprecado. O referido 

é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 12 de março de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81205 Nr: 2852-86.2017.811.0044

 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: Aparecido Jucelino de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Jean Borges, Edilaine Arantes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência e nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citados, os réus deverão ser cientificados de que o prazo para 

contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51320 Nr: 513-96.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT, Larissa de F. Rocha e Silva - OAB:15.923 - MT, 

Rodrigo Oliveira da Silva - OAB:9395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Massaro - 

OAB:20633/PR, Elvis Bittencourt - OAB:19015, Ronaldo Monteiro 

Feguri - OAB:8328/MT, Túlio César Zago - OAB:12.737- MT

 Autos n. 51320

Vistos.

Cuida-se de pedido de Tutela Antecipada de Urgência Incidental formulado 

pela autora AFG do Brasil LTDA em face do réu Rovílio Mascarello, 

objetivando a manutenção da autora na posse do imóvel discutido nestes 

autos ou a suspensão do cumprimento do mandado reintegratório, pelas 

razões expostas às fls. 3321/3327.

Em síntese, sustenta que a ordem emanada pelo TJMT não se resume a 

expedição der mandado de reintegração, uma vez que o julgamento não 

teria abrangido matéria possessória e que a decisão que teria determinado 

a cassação da liminar foi para que fosse analisado novamente pedido de 

proteção possessória, com fundamento próprio, no caso nessa 

oportunidade.

Aduz que inexiste posse fática pelo embargado, pois, a posse jurídica é 

nula com base, evidenciada com base em duas perícias promovidas em 

ações diversas, sendo que, segunda afirma a perícia concluiu que a 

assinatura lançada na escritura pública de mandado atribuído a Antonio La 

Saigne D´Aboim Inglês não emanou de seu punho subscritor, tratandi de 

assinatura inautêntica, sendo que os demais documento estariam 

prejudicados, bem assim em outra perícia sustenta que se concluiu erro 

técnico no desmembramento da matrícula n. 41215 que originou a matrícula 

n. 004, que afirma que a mesma matrícula houve erro técnico no 

desmembramento da qual teria originado a matricula 1777, transferindo 

área não mais disponível na matricula 004.

Com efeito, argumenta que a representação gráfica do domínio dos 

embargados não corresponde à ocupação fática do imóvel ora em debate, 

não havendo, segundo alega, embasamento jurídico que proteja a posse 

dos embargados.

Por fim, Informa ainda que o engenheiro técnico da embargada, da mesma 

forma do perito judicial averiguou que o perímetro descrito na matrícula n. 

1777 está localizada na margem direita do rio Capitão Noronha até o Rio 

Jaguaribe, todavia a medição georreferenciada da área descrita no título 

está deslocada, sendo inclusive cancelada a certificação junto ao INCRA.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente consigno que a parte ré Rovílio Mascarello encontra-se na 

posse da área discutida nestes autos em razão da decisão proferida no 

agravo de instrumento número 183213/2015 (fls. 3208/3217).

Com efeito, a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça que proveu o 

recurso alhures acima tinha sem dúvida finalidade de reintegrar a parte ré 

no imóvel objeto do litígio, até porque este era o pedido do recurso, não 

havendo, portanto, qualquer erro em determinar o cumprimento da decisão 

pelo E. Tribunal de Justiça.

Insta consignar que a parte autora interpôs embargos de declaração n.º 

116240/2017 no referido agravo de instrumento, ocasião em que foi 

negado seu efeito suspensivo (fls. 3252/3253), o que só veio a reforçar o 

comando do julgado.

 Ademais, da decisão determinando o cumprimento do Respeitável 

Acordão, foi interposto agravo de instrumento, que novamente foi 

indeferido (fls. 3614/3616), no sentido de que a decisão padece de cunho 

decisório, sendo ato irrecorrível, vejamos sua Excelência:

“(...) desse modo, o fato de o juiz de primeiro grau determinar a expedição 

do mandado reintegratório em prol do agravado, só veio dar efetividade ao 

julgado e recolocar as “coisas em seus devidos lugares”, pois 

restabeleceu o status quo ante, ou seja, a reintegração do agravado na 

área, decorre da consequência lógica do acordão. Desta forma, entendo 

que a decisão agravada padece de cunho de cunho decisório, visto que a 

determinação realizada pelo juízo é simples despacho ordinatório, sendo, 

portanto, ato judicial irrecorrível (art´ s. 203 § 4º e 1.001 do CPC), 

porquanto apenas deu cumprimento e, portanto, efetividade a 

determinação deste egrégio Tribunal(...)” (sem grifo no original – fls. 3616).

Como se observa, não há qualquer erro quando do cumprimento da 

decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, bem como, ao contrário do 

afirmado pela autora não há determinação para este juízo a quo reanalise 

e julgue novamente suas petições que originou o agravo de instrumento 

n.º 183213/2015, pois, diante de inúmeras vias recusais teve a 

oportunidade de enfrentar a matéria.

Assim, não obstante, a alegação de que o comando dado pelo juízo à 

época revigorando liminar cassada ao invés de conceder nova liminar, 

determinada decisão, podia ser objeto de embargos ou até mesmo como 
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foi, de agravo de instrumento, o que inviabiliza, nesse momento, reanalisar 

questões de fato já decidas tanto nesta instancia como na superior, 

devendo, doravante, o pedido de tutela de urgência estar calcada em fato 

novo, o que passo análise.

 Necessário ainda esclarecer, que ao contrário do afirmado pela autora o 

oficial de justiça quando do cumprimento da ordem de reintegração não 

suspendeu a medida por cautela, mas por ser impedido pela advogada da 

parte autora (fl. 3306) vejamos:

“(...) dirigi-me até a área a ser reintegrada em companhia do senhor Edson 

Massaro, e lá estando, encontrei a advogada da parte autora, senhoras 

Adriana Bezerra de Brito, OAB/MT 12352, e Silva Ferreira. Após, 

cientificá-las do mando de reintegração de posse, as mesmas afirmaram 

que não permitiram o cumprimento do ato e impediu nossa entrada na 

fazenda. Tentei argumentar de todas as formas possíveis, sempre usando 

o bem senso, mas ambas se mostraram inflexíveis. Disseram estar cientes 

que estavam descumprindo uma ordem judicial, e que “podia chamar a 

polícia” (...) (sem grifo no original – fl. 3306).

Quanto à alegação acerca da necessidade de profissional a fim localizar a 

área objeto deste litígio, observo, que por ora entendo desnecessárias, já 

que, além de não haver qualquer comunicação do senhor oficial de Justiça 

quanto a dificuldade no cumprimento do mandado, bem assim, da gestão 

em sua expedição, a mesma descrição do mandado de reintegração de fl. 

3305 que reintegrou o réu na área, contém a mesma descrição do 

mandado de fl. 3090 que reintegrou a autora postulante, sendo inclusive a 

época cumprido espontaneamente (fl. 3106v).

Por fim, quanto à alegação de inexistência de posse fática pelo réu, em 

razão e duas perícias produzidas em ações anulatórias distintas; da 

falsidade da escritura pública; erro técnico no desmembramento da 

matrícula e a alegação de deslocamento da área objeto de litígio, observo 

que é matéria a ser mais aprofundada quando da prolação da sentença, já 

que não são situações novas aptas a alterar a decisão proferida pelo e. 

Tribunal de Justiça nos agravos de instrumentos Agravo de Instrumento 

nº. 66.409/2013 e nº. 183213/2015 (fls. 3279/3298).

Por fim, as demais matérias, foram amplamente argumentadas e discutidas 

seja nesta instância quanto em grau de recurso, o que inviabiliza o 

acolhimento do pedido de tutela de urgência.

Oportuno decidir nesta ocasião os embargos de declaração de fls. 

3256/3275, do qual passo a análise:

A parte autora insurgiu com embargos de declaração alegando em síntese 

que a secretaria do juízo teria expedido de maneira equivocada mandado 

de reintegração de posse, que o mandado de reintegração de posse 

jamais poderia ter sido sobre a área em questão, bem assim que a decisão 

do Tribunal era tão somente acerca de erro formal; que não houve pedido 

contraposto e por fim argumenta a decisão proferida pelo e. Tribunal de 

Justiça.

Da análise dos embargos de declaração, observo que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição, na decisão que exclusivamente determinou 

que se cumprisse a decisão do e. Tribunal de Justiça e nada mais.

A questão encontra-se superada, pois o e Tribunal de Justiça no agravo 

de instrumento em se de liminar já decidiu que houve apenas om 

cumprimento do determinado pelo e. Tribunal (fls. 3614/3616).

Como se percebe, o que de fato pretendia o embargante era evitar o 

cumprimento da decisão do e. Tribunal de Justiça, rediscutir a matéria já 

enfrentada pela instância superior.

Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela de Urgência de fls. 3321/3327, 

bem como, conheço, porém não acolho os embargos de declaração de fls. 

3256/3275.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76927 Nr: 730-03.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Domingos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77395 Nr: 998-57.2017.811.0044

 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: Delci Fatima da Silva Francisconi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de Delci Fatima da Silva Francisconi, no valor de um salário mínimo mensal, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento administrativo. Em 

relação às prestações em atraso, incidirão correção monetária e juros de 

mora de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súm. 204 STJ). 

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 

(mil) salários mínimos.P. I. C.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32215 Nr: 458-82.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O, Jair Demétrio - OAB:15.904/MT, Joel 

Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT, Juliano Pereira Nunes Filho 

- OAB:21015/O, Peterson Veiga Campos - OAB:17.203, Rafael 

Gomes de Campos - OAB:22088/0MT, Tiago Augusto Lino Corrêa 

da Costa - OAB:13.633

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogada da parte 

requerida para manifestar acerca da certidão do oficial de Justiça de fls. 

209.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61418 Nr: 1156-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167

 Vistos.

Redesigno a audiência para dia 27.03.2017, às 16:30 horas, com 

finalidade de ouvir Peterson Veigas Campos (mediante condução 

coercitiva, uma vez que intimado pessoalmente não compareceu e nem 

justificou a sua ausência) e Michel Astroli Salazar.

Intime-se os advogados Jefferson Aparecido Pozza Favaro e Evandro 

Silva Salvador, para que apresentem procuração nos autos no prazo de 

15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 59228 Nr: 171-17.2015.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Regina 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: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada.

Mantenho concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76449 Nr: 544-77.2017.811.0044

 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: Diles Salete Scherpinski

 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:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

dedilhes Salete Scherpinski, no valor de um salário mínimo mensal, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento administrativo. Em 

relação às prestações em atraso, incidirão correção monetária e juros de 

mora de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súm. 204 STJ). 

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 

(mil) salários mínimos.P. I. C.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65788 Nr: 3039-65.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaine Bastos da Silva Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Vistos.

I – 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.

II – Quanto à alegação de atipicidade das condutas praticadas, entendo 

que tais matérias adentram no mérito da questão, sendo prudente 

aguardar o contraditório e ampla defesa para melhor esclarecimento dos 

fatos.

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

16.10.2017, às 16h:30min.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

V - Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32361 Nr: 603-41.2012.811.0044

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guedes de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Henrique Fernandes - 

OAB:9.866/MT, Patricia Azevedo de Medeiros - OAB:14189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Vistos.

Da análise do pedido de contradita, observo que por ora é necessária a 

oitiva da testemunha, até mesmo como forma de aferir as alegações da 

parte executada motivo que ante a ausência de elementos no 

comprometimento da verdade da testemunha, indefiro o pedido de 

contradita.

Acolho o pedido de suspensão.

Decorrido o prazo solicitado, intimem-se as partes para manifestação em 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33063 Nr: 1301-47.2012.811.0044

 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: José Carlos Beckheuser, Claudete Terezinha Soletti 

Beckheuser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pastoril Agropecuária Santiago S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Izique Chebabi - 

OAB:184.668/SP, Jonas Jose Franco Bernardes - OAB:8247-B/MT, 

Laercio Faeda - OAB:3589-B/MT, Manoela de São José Ramos - 

OAB:212500, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651/MT

 Vistos.

Homologo o pedido de desistência das testemunhas José Alberto Zanette 

Ramos, Jane Nunes de Jesus e Hudson Arlindo Correa de França.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Paranavaí-PR, a fim de 

ouvir a testemunha Lineu Gonçalves.

Defiro o pedido de prova pericial, formulado oportunamente às fls. 

458/459.

Nomeio a pessoa jurídica Real Brasil Consultoria Ltda, 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, despacho da nomeação e quesitos apresentados 

pelas partes.

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.
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 Intimem-se.

Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27636 Nr: 628-25.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrolatino Indústria e Comércio de Adubos e 

Fertilizantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6.252/MT, Noeli Alberti - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Chiappa - 

OAB:83.791/SP, Juliana Nogueira Magro Soares - OAB:OAB/SP

 Código 27636.

Vistos.

Cuida-se acordo formulado pelas partes FIAGRIL LTDA. e AXIHUM 

FERTILIZANTES S.A., requerendo, em sintese, a homologação do acordo 

pelo Juízo, dispensando o prazo recursal, e também a expedição do alvará 

judicial dos valores bloqueados nos autos, conforme delineado no item “b” 

da petição de fls. 1525/1525verso, devidamente assinado pelos 

causídicos nomeados nos autos pelas partes (fls. 1525/1533).

É o relatório. Decido.

Homologo o acordo celebrado entre as partes encartado nos autos às fls. 

1525/1533 para que surta seus regulares efeitos, e assim o faço, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que as partes dispensaram o prazo recursal, conforme se 

evola da petição de fls. 1525/1525verso, determino seja expedido alvará 

de levantamento (conforme avençado pelas partes no item “b” da referida 

petição).

Após, extraia-se extrato do SISCONDJ e intimem-se as partes para 

manifestarem acerca do saldo remanescente.

Nada sendo requerido pelas partes, encaminhe-se o presente feito ao 

arquivo, com as baixas e anotações no estilo.

P. I. C.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67191 Nr: 513-91.2016.811.0044

 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: Valdenice Bezerra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

As partes saem intimadas para no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem alegações finais.

Após, concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83348 Nr: 3932-85.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venir Fernandes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de Venir Fernandes de Souza, no valor de um salário mínimo mensal, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento administrativo. Em 

relação às prestações em atraso, incidirão correção monetária e juros de 

mora de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súm. 204 STJ). 

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 

(mil) salários mínimos.P. I. C.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68781 Nr: 1193-76.2016.811.0044

 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: Jussimar Silva 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:

 Vistos.

As partes saem intimadas para no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem alegações finais.

Após, concluso para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 274-53.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Marciniak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Cassia Coelho Santeiro - OAB:40.607/GO, Michelle 

Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público.

Foi esclarecido ao reeducando o regime pelo qual o mesmo foi condenado, 

conforme decisão de fls. 206/208v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 63811 Nr: 2264-50.2015.811.0044

 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: EAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido à prestar alimentos em favor de Gabriel Afonso Marques no 

valor de 30% do salário mínimo vigente, hoje correspondente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir de sua 

citação (artigo 13, §2º, da Lei nº 5478/68), além de 50% das despesas 

extraordinárias, confirmo a tutela de urgência de fls. 18/19.Sem custas e 

honorários, ante os benefícios da justiça gratuita.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81192 Nr: 2840-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Ferreira Pinto

 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:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da contestação de fls. 

70/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82649 Nr: 3622-79.2017.811.0044

 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: Juarez Barros de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono esses autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias a contestação de fls.retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31391 Nr: 1825-78.2011.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB - Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco 

Múltiplo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume União Ltda, Gildo Motta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Karine Trage 

Belizário - OAB:9106-OAB MT, Elson Duques dos Santos - 

OAB:14.234/MT, Gustavo Araujo da Costa - OAB:15134/MT, José 

Renato de França - OAB:16096, Julierme Romero - OAB:6240/MT, 

Renato Cesar Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT, Valéria Castilho 

Munhoz Vivan - OAB:5.956 MT

 Impulsiono esses autos com a finalidade que sejam intimados os 

advogados das partes para tomarem ciência no prazo de 05 (cinco) dias 

acerca da instalação dos trabalhos e vistoria técnica agendada para 

12/04/2018, às 08h00 (oito horas), local: Prefeitura Municipal de Gaúcha 

do Norte-MT - Rua Pará esquina com Rua Brasília, S/N - Centro, Gaúcha do 

Norte/MT, bem como para providenciarem os documentos solicitados pelo 

perito as fls. 532/533.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 454 Nr: 924-38.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo 

Dias Pereira

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

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Silva - 

OAB:2360/MT, Fabio Siviero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Impulsino estes autos com a finalidade de que seja intamada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

369/370 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15576 Nr: 1895-08.2005.811.0044

 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: Emerson Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Martins Barbosa, Maria do Carmo 

Rosa Barbosa, Tabelionato e Registradoria Paixão do 1.º Tabelião, Oficial 

(RGI + RTD) Cristovão Pedriel da Paixão, José Domingos dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derli Paulo da S. Bueno - 

OAB:43260 - RS, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Franco de Souza - 

OAB:8531-A, Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT, 

Kelsen Eustáquio da Silva - OAB:9813-B

 Vistos.

I- Defiro os pedidos formulados às fls. 229/230, retifique-se a capa dos 

autos e o Sistema Apolo a fim de excluir o nome do causídico.

 II- Ante petição de fl. 228, revogo a nomeação do perito de fls. 173/176.

III- Nomeio a empresa Real Brasil consultora a fim de realizar a pericia 

grafotécnica.

IV- Intime-se a empresa nomeada dando-lhe ciência da nomeação, sendo 

que deverão ser encaminhados os quesitos formulados pelas partes, 

cópia da inicial, contestação, bem como para que agende a pericia, 

devendo as partes serem intimadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81271 Nr: 2892-68.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargil Agricola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Dal Maso Nunes, Leonercio Pedroso, 

Lenir Francisco Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 29.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87315 Nr: 3834-66.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Fernando Fazzani - 

OAB:128.802

 Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva exposta na 

denúncia, absolvendo o réu JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ, já qualificado, das 

sanções do artigo 33, caput, da Lei nº11343/2006, diante da inexistência 

de provas suficientes para condenação, o que faço com fundamento no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Sem 

custas.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SALVO SE POR OUTRO 

MOTIVO ESTIVER PRESO.Deverá o Oficial de Justiça indagar ao 

denunciado a conta corrente que deverá ser expedido o alvará para 

devolução dos valores apreendidos.Disposições finais:Considerando a 

absolvição do acusado, proceda-se a devolução dos valores apreendidos 

(fls.17).Oficie-se a conta única para vinculação dos valores de 

fls.17;Expeça-se alvará em favor do acusado JOSÉ NOGUEIRA DE 

SÁ.Cumpram-se as determinações da Consolidação de Normas da Egrégia 

Co r regedo r i a -Gera l  da  Jus t i ça .Pub l i que -se .  Reg i s t r e - s e . 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 09 de 

março de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60921 Nr: 766-84.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:22394/0, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O

 Executivo de Pena Definitivo

Processo nº 766-84.2012.811.0023

Código nº 60921

Recuperando: Francisco Sousa

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Nesta data prestei as informações solicitadas pelo Desembargador Pedro 

Sakamoto – relator do Habeas Corpus n.º 1002103-53.2018.8.11.0000 da 

2ª Sec. Criminal – Paciente: FRANCISCO SOUSA;

Diante da informação trazida nos autos de que o reeducando reside na 

comarca de ALTA FLORESTA/MT, conforme certidão de fls.268, nos 

termos do art. 1.547, da CNGC, remeta-se o executivo de pena ao Juízo da 

Vara de Execuções Penais daquela Comarca para as providências 

pertinentes ao regular cumprimento da pena aplicada ao recuperando.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62138 Nr: 2095-34.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GOSSIS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:MT/20719

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Eurides Parron 

Parron, para comparecer em audiência de ADMONITÓRIA que 

realizar-se-á no dia 12 de abril de 2018, às 18:00 horas.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 24/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 09/2018-CGJ, que dispõe sobre a 

realização de Correição nas comarcas integrantes do Polo II, no período de 

08 a 16 de março de 2018

CONSIDERANDO que nesta comarca a correição ocorrerá nos dias 13 e 

14 de março de 2018

RESOLVE:

I – Convocar todos os servidores, para trabalhar no dia 14 de Março de 

2018, das 08h00m ás 11h00m e 13h00m às 18h00m.

 II – As horas excedentes trabalhadas pelos servidores que fazem 

06(seis) horas diárias serão computadas e lançadas no banco de horas.

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta à Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pontes e Lacerda, 12 de Março de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito/Diretor do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 1520-42.2001.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Miguel Vieira Chagas, Maria Ana Chagas 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão Soares de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarildo Borges de Oliveira - 

OAB:6121, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 1. Defiro o pedido de suspensão, nos termos do art. 921, NCPC, pelo 

prazo de 1 ano.

2. Após o fim do prazo intime-se o exequente para indicar bens no prazo 

de 10 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50694 Nr: 2044-58.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6222 Nr: 2154-09.1999.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. de Carvalho -ME, Maisa Barbosa de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O AUTOR PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81559 Nr: 3742-94.2012.811.0013

 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): M.C. Bernardo & Cia Ltda, S. C. Bernardo & Cia 

Ltda, Sebastião Candido Bernardo, Marta Crispim Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O AUTOR PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58747 Nr: 4313-36.2010.811.0013

 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: Sonia Queiroz Roberto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2018 às 

16h30. Intimem-se, devendo as partes apresentarem testemunhas 

independente de intimação.

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91019 Nr: 2620-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Mendes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 Autos do processo nº 2620-75.2014.811.0013

Código nº 91019

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 288/288vº, motivo pelo 

qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 2624-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusmira Ribeiro Duarte Soares, Maria Aparecida Alves 

Fernandes, Marli Pinheiro Torres, Rosicleia da Silva Ataide, Alexandre 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 2624-15.2014.811.0013

Código nº 91023

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 755/755vº, motivo pelo 

qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 8 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99119 Nr: 1702-37.2015.811.0013

 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 Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na forma do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, e, por consequência, CONDENO o réu JOSÉ 

BALBINO SOBRINHO, devidamente qualificado nos autos a RECUPERAR 

totalmente a área degradada, devendo apresentar o comprovante de 

protocolo junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso 

(SEMA-MT) do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE), 

elaborado e assinado por profissional habilitado na área, de acordo com 

os roteiros oferecidos pelo próprio órgão ambiental, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária individual 

de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais), sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação de 

fazer estabelecida no presente veredicto em indenização em perdas e 

danos, caso não sejam atendidas as determinações ora exaradas.Em 

observância ao princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais. DEIXO de condená-lo, no 

entanto, ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista o 

disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição da 

República.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE via DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 
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sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 450-53.2002.811.0013

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vera Cruz Ltda., Geraldo Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 Autos do processo nº. 450-53.2002.811.0013

Cód. nº. 13085

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 196/197, uma vez que a consulta ao Sistema 

Infojud já fora realizada às fls. 181/184, sem que houvesse a localização 

de quaisquer bens em nome da parte executada, além de que a exequente 

não demonstrou acréscimo patrimonial em relação aos executados no 

período compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 7 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133178 Nr: 612-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ENGERON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - 

OAB:5408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Vistos.

O exequente reporta-se a pedido de fls. 436/438, informando que o valor 

do débito corresponde a R$ 381.465,10 (trezentos e oitenta e um mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).

Contudo, a sentença proferida nos embargos à execução, a despeito de 

ser posterior ao pleito supracitado, manteve incólumes as obrigações 

concernentes ao pagamento do valor incontroverso no montante de R$ 

67.197,28 (sessenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e vinte e oito 

centavos).

Isto posto, DEFIRO, por ora, o pedido de expedição do alvará de 

levantamento do valor vinculado aos autos, devendo exequente, no prazo 

de 10 (dez), informar os dados bancários necessários à confecção do 

expediente.

Outrossim, também no prazo de 10 (dez) dias, deverá o exequente 

apresentar planilha atualizada do débito, informando detalhadamente o 

montante do saldo da quantia incontroversa (R$ 67.197,28), a ser apurado 

após o levantamento da cifra vinculada aos autos.

Por fim, DETERMINO que a secretaria certifique nestes autos eventual 

interposição de recurso contra a sentença prolatada nos autos dos 

embargos do devedor registrado sob o nº. 3181-94.2017.811.0013.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92154 Nr: 3529-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo de Moura, Maria Milta Santos, Benildes 

Ferreira Costa, Elzana do Carmo Vidotto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3529-20.2014.811.0013

Código nº 92154

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 614/614vº, motivo pelo 

qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91664 Nr: 3152-49.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3152-49.2014.811.0013

Código nº 91664

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 203/203vº, motivo pelo 

qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 
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telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 8 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 996-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noé Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 996-93.2011.811.0013

Código nº 60656

Vistos.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, devidamente qualificado, 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 166/168, 

alegando a ocorrência de omissão e contradição na decisão proferida às 

fls. 163164.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 173).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual anexada às fls. 166/168, que a 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão e contradição, 

valem-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de 

proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela 

decisão de fls. 163/164, bem como no v. acordão proferido às fls. 

70/75vº, almejando — e assim o fazem de modo absolutamente 

inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, 

investem seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos 

fundamentos que alicerçaram o decisório.

Portanto, verifica-se que os pontos levantados pela autarquia ré, já foram 

apreciados satisfatoriamente no v. acordão proferido às fls. 70/75vº ou na 

decisão de fls. 163/164. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados.

(STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, 

julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 

PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - 

INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes.

(STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT 

VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na decisão de fls. 163/164, entendendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o decisório lançado às fls. 163/164.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 8 de março de 2018.
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Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121725 Nr: 4344-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pozzebon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por LUIZ POZZEBON contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 15/26.

Decisão de indeferimento da tutela antecipada às fls. 29/30.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 35/46.

Laudo pericial anexado às fls. 63/67.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 63/67, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade 

permanente para as atividades laborais. Embora o perito não tenha 

mencionado se a incapacidade da parte autora é parcial ou total para as 

atividades laborais, só pelo fato de identificar que a incapacidade é 

permanente, já faz jus ao benefício, independentemente se seja parcial ou 

total.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontra em situação assemelhada à do autor, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente 

oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

URBANO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. 1. 

A sentença, proferida sob a égide do CPC/1973, está sujeita à remessa 

oficial, eis que de valor incerto a condenação imposta ao INSS, motivo pelo 

qual tem o potencial de ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A 

incapacidade laboral da parte autora foi comprovada pela perícia médica 

realizada, onde constatado que a parte é portadora de lombalgia com 

radiculopatia, osteoartrose lombar, discopatia degenerativa, herniação 

cervical, patologia degenerativa crônica e progressiva, acometida de 

incapacidade permanente, sem possibilidade de reabilitação. (fls. 92). A 

qualidade de segurado, por sua vez, foi demonstrada pelo CNIS (fls. 40) 

onde consta concessão de auxílio-doença nos períodos de 30/01/2004 a 

07/01/2006, 17/05/2006 a 17/08/2006, 15/11/2006 a 31/03/2007 e 

19/12/2009 a 13/08/2010, bem como contribuições individuais nas 

competências 09/2002 a 01/2004, 01/2006 a 04/2006, 09/2006 a 10/2006, 

04/2007 a 11/2009 e 10/2010. 3. A concessão anterior de benefício 

previdenciário comprova a qualidade de segurado da parte autora. 4. 

Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício - 

comprovação da qualidade de segurado especial da Previdência Social e, 

ainda, a incapacidade (parcial e definitiva ou total e definitiva) para o 

exercício de atividade laboral - mostrou-se correta a sentença que 

reconheceu à parte autora o direito à aposentadoria por invalidez. 5. 

Apelação do INSS não provida. Remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, 00518554220164019199 Apelação Cível, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 

31/10/2017).

Além do mais, a condição de segurado do autor, em que pese ter sido 

fundamento de defesa alegado na contestação, encontra-se superada 

uma vez que a própria autarquia já havia concedido administrativamente o 

benefício pleiteado, o qual cessou apenas em decorrência da suposta 

recuperação dele para o desempenho de atividades laborais (“vide” fl. 23).

Trocando em miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o 

benefício pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o 

autor, dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, 

condição de segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. 

A cessação administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, 

apenas decorreu da suposta recuperação do segurado, fato que foi 

afastado por força da perícia judicial realizada nos autos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:

a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora LUIZ POZZEBON, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício, qual seja, 14 de novembro de 2015 (fl. 21). O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 18 de outubro de 2017 (fls. 63/67), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 

do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% 

ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: LUIZ POZZEBON; 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário de benefício; data da cessação do benefício: 14 DE 

NOVEMBRO DE 2015; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da apresentação 
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do laudo pericial: 18 DE OUTUBRO DE 2017.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123097 Nr: 4967-13.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete José de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

VALDETE JOSÉ DE CASTRO contra COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO 

LTDA-ME.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 74/75 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Sem condenação de honorários, tendo em vista os termos do acordo.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 20680 Nr: 6-49.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucunaré Com. Imp. Exp. Eletro Eletronico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:3892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:SP/179.299, Danielle Cristina Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT

 Autos do processo nº. 6-49.2004.811.0013

Cód. nº. 20680

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 485/485vº, para tanto, INTIME-SE o executado, por 

meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize o processo de compensação no que tange ao pagamento da 

parte não-compensável, que correspondente a cota parte do Município e 

FUNJUS, sob pena de prosseguimento da execução.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 8 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35000 Nr: 2472-45.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Montrezol, A Montrezol EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132415 Nr: 363-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 Vistos.

INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze dias, promova o início 

à fase de cumprimento de sentença, atentando-se aos ditames legais 

insertos no art. 524 do NCPC, sob pena de arquivamento.

No mais, INTIME-SE a instituição financeira requerida, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova os atos processuais necessários ao 

levantamento dos valores depositados na presente ação de consignação, 

inclusive informando os dados bancários necessários à confecção do 

expediente.

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10305 Nr: 567-20.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luca de Paula Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilvane Fernandes de Lima, Leonel Fernandes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Vistos.

Tornem os autos à secretaria para que junte aos autos a íntegra da 

decisão proferida pelo órgão colegiado.

Após, à conclusão para apreciação do pedido de Ref: 8.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132415 Nr: 363-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 Vistos.

INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

início à fase de cumprimento de sentença, atentando-se aos ditames 

legais insertos no art. 524 do NCPC, sob pena de arquivamento.

No mais, INTIME-SE a instituição financeira requerida, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova os atos processuais necessários ao 

levantamento dos valores depositados na presente ação de consignação, 

inclusive informando os dados bancários necessários à confecção do 

expediente.

INTIMEM-SE via DJE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86976 Nr: 4659-79.2013.811.0013

 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: NGNB, Vilma Gomes Nascimento Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nair Gomes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4659-79.2013.811.0013

Código nº 86976

Vistos.

VILMA GOMES NASCIMENTO CARNEIRO, devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO objetivando a partilha 

dos bens deixados pela “de cujus” NAIR GOMES DO NASCIMENTO, que 

veio a óbito em 14 de agosto de 2013.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Conforme se depreende dos autos, aparentemente o recolhimento do 

imposto devido à transmissão “causa mortis” seu deu a contento, estando, 

pois, cumpridas todas as disposições constantes do art. 659 do NCPC, 

conforme consta do teor da manifestação e documentos de fls. 84/85.

Por fim, pelo que dos autos consta, inexiste qualquer elemento de 

convicção que possa dar conta da existência de débito em que figure a 

“de cujus” como devedora, de modo que a homologação da partilha dos 

bens deixados por ela é a medida que se sobressai.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

HOMOLOGAR, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha acostado à fl. 80, dos bens deixados pelo 

falecimento de Nair Gomes do Nascimento, inventariados por Vilma Gomes 

Nascimento Carneiro, atribuindo àqueles que nela figurem os respectivos 

quinhões, ressalvados eventuais direitos de terceiros, porventura 

existentes, forte no teor do art. 654, “caput”, do NCPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. Sem condenação em 

honorários de advogado, tendo em vista a natureza da demanda.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE a carta de 

adjudicação do bem imóvel constante do feito, na forma requerida à fl. 80, 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 9 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162351 Nr: 1495-33.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIOMAR DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162641 Nr: 1638-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDA JOSE FERREIRA

 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:

 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, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 1716-16.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97799 Nr: 1137-73.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98794 Nr: 1567-25.2015.811.0013

 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: SANTOS MORONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105656 Nr: 4421-89.2015.811.0013

 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: Túlio Roncalli de Brito Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65018 Nr: 1061-54.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A

 Autos do processo nº. 1061-54.2012.811.0013

Cód. nº. 65018

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 373/374, para tanto, CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias à parte autora.

Decorrido o prazo encimado, INTIME-SE a autora, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que efetue o depósito dos valores 

determinados às fls. 363/363vº, relativo à diferença maior de seu crédito.

Após, CERTIFIQUE-SE a secretaria o integral cumprimento da decisão 

proferida às fls. 363/363vº

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 9 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 2892-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Vistos.

INTIME-SE o causídico do reeducando João Carlos Barga, via Diário de 

Justiça Eletrônico (DJE), para se manifestar acerca do cálculo de 

liquidação de pena retro, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes do inteiro teor da sentença, que 

segue: S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA razão de suposta inscrição indevida no 

cadastro de maus pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, 

que não tem ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol 

de maus pagadores é indevida. Citada a parte requerida compareceu em 

audiência. É o breve Relatório. Passo a decidir. Conforme é cediço o Poder 

Judiciário encontra-se assoberbado de processos com as chamadas 

demandas de massa, em geral, quase sempre, cumuladas com pedidos 

infundados de indenização por danos morais. Como assevera Paola Roos 

Braun, em artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e 

condenação do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem 

pretensão legítima para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, 

utiliza o Poder Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, 

ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização 

por dano moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo 

que: “...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” Por tal razão, visando evitar o prosseguimento deste abuso do 

direito de petição, em que profissionais do direito, se utilizam do acesso 

gratuito à Justiça para formular pretensões que sabem ilegítimas, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a litigância 

de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, em virtude do 

ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária 

Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 

70014947956 — TJRS, ju lgados nº  019/1.05.0045439-6 , 

019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da 

comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do Poder Judiciário, uma prestação 

jurisdicional de forma célere e eficaz. Para tanto, não devem os seus 

órgãos ser utilizados de forma temerária, com lides infundadas, 

abarrotando as prateleiras e, agora, os processos virtuais, inviabilizando e 

dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova nenhuma de suas 

alegações, apenas anexando aos autos, informação do cadastro de 

restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a litigância 

temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso Braun 

chamou de loteria jurídica. Por fim deixa de comparecer em audiência, 

sabedoura do iinsucesso de sua demanda, provocando a movimento de 

todo aparelho estatal, servidores, conciliadores, juiz de direito e advogado 

da parte requerida e agora se furta de se apresentar. Tal postura não 

poderá passar in albis. Não pode um operador de Direito participar desta 

inconveniente loteria judicial, apostando cegamente em um resultado 

favorável, sem antes adotar as diligências imprescindíveis para verificar 

um fundo de verdade da pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, 

não pode se limitar a arguir que foi induzido a erro pelo requerente, vez 

que ao Operador de Direito se espera, sempre, a busca da verdade. Erros 

in procedendo ou in judicando fazem parte do cotidiano daqueles que 

atuam no sacerdócio que é a atividade do profissional da advocacia, mas 

o que nunca se deve tolerar é a falta de lealdade ou uma negligência 

extremada, ao ponto de participar deste tipo de loteria, incompatível com a 

valiosa e imprescindível atividade do advogado para promoção da 

JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de 

litigância de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, devem 

a parte requerente e o causídico serem condenados na forma do art.18 do 

CPC. ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno, 

solidariamente, a parte requerente e o advogado Dr. Claudino ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada. Oficie-se à OAB-MT- 

Seção Pontes e Lacerda, com cópia da sentença e petição inicial, 

informando acerca do número de demandas promovidas pelo advogado 

nesta Comarca, até a presente data. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de 10% sobre a condenação, nos 

termos do art.475-J do CPC. Assinado eletronicamente por: LEONARDO DE 

A R A U J O  C O S T A  T U M I A T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12147361 18030918335319600000011946167

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-28.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL TEIXEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes do inteiro teor da sentença, que 

segue: S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA em razão de suposta inscrição indevida no 

cadastro de maus pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, 

que não tem ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol 

de maus pagadores é indevida. Em audiência de conciliação a parte autora 

compareceu e declarou que não conhece o patrono da causa e que 

reconhece a dívida como existente. É o breve Relatório. Passo a decidir. 

Conforme é cediço o Poder Judiciário encontra-se assoberbado de 
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processos com as chamadas demandas de massa, em geral, quase 

sempre, cumuladas com pedidos infundados de indenização por danos 

morais. Como assevera Paola Roos Braun, em artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” Por tal razão, visando evitar o 

prosseguimento deste abuso do direito de petição, em que profissionais do 

direito, se utilizam do acesso gratuito à Justiça para formular pretensões 

que sabem ilegítimas, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul reconheceu a litigância de má-fé da parte solidariamente 

com o seu advogado, em virtude do ajuizamento de demanda infundada 

sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita (Apelação Cível nº 

70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 70014947956 — TJRS, julgados 

nº 019/1.05.0045439-6, 019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 

019/1.05.0045539-2, todos da comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do 

Poder Judiciário, uma prestação jurisdicional de forma célere e eficaz. 

Para tanto, não devem os seus órgãos ser utilizados de forma temerária, 

com lides infundadas, abarrotando as prateleiras e, agora, os processos 

virtuais, inviabilizando e dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova 

nenhuma de suas alegações, apenas anexando aos autos, informação do 

cadastro de restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a 

litigância temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso 

Braun chamou de loteria jurídica. Por oportuno deve-se ressaltar que a 

parte ao comparecer em audiência de conciliação afirmou desconhecer o 

causídico e que reconhecia a dívida, logo, denota-se que a parte não agiu 

de má-fé, mas lamentavelmente o profissional de Direito que tinha por 

dever de ofício promover JUSTIÇA, falar a verdade e não deduzir 

demandas temerárias e faltando com a verdade dos fatos. Não pode um 

operador de Direito participar desta inconveniente loteria judicial, 

apostando cegamente em um resultado favorável, sem antes adotar as 

diligências imprescindíveis para verificar um fundo de verdade da 

pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, não pode se limitar a arguir 

que foi induzido a erro pelo requerente, vez que ao Operador de Direito se 

espera, sempre, a busca da verdade. Erros in procedendo ou in judicando 

fazem parte do cotidiano daqueles que atuam no sacerdócio que é a 

atividade do profissional da advocacia, mas o que não se deve tolerar é a 

falta de lealdade ou uma negligência extremada, ao ponto de participar 

deste tipo de loteria, incompatível com a valiosa e imprescindível atividade 

do advogado para promoção da JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se 

configurada as hipóteses de litigância de má-fé, previstas no art.17, 

incisos III e VI do CPC, logo, devendo, no presente caso, apenas o 

causídico ser condenados na forma do art.18 do CPC. ISSO POSTO, Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido e condeno o advogado dos presentes autos ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada. Oficie-se à OAB-MT, com 

cópia da sentença e demais documentos destes autos, informando acerca 

do número de demandas promovidas pelo advogado nesta Comarca, até a 

presente data. Da mesma forma, encaminhem-se cópias ao ministério 

Público para providências que entender cabíveis. P.R.I. Intimem-se para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias, após o trânsito em jugado, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de 10% sobre a 

condenação, nos termos do art.475-J do CPC. Assinado eletronicamente 

p o r :  L E O N A R D O  D E  A R A U J O  C O S T A  T U M I A T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12061789 18030612182794400000011864208

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes, do inteiro teor da sentença que 

segue: S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA em razão de suposta inscrição indevida no 

cadastro de maus pagadores. Alega a parte autora, em sua peça exordial, 

que não tem ciência da dívida que lhe é imputada e que a inscrição no rol 

de maus pagadores é indevida. Em audiência de conciliação a parte autora 

compareceu e declarou que não conhece o patrono da causa e que 

reconhece a dívida como existente. É o breve Relatório. Passo a decidir. 

Conforme é cediço o Poder Judiciário encontra-se assoberbado de 

processos com as chamadas demandas de massa, em geral, quase 

sempre, cumuladas com pedidos infundados de indenização por danos 

morais. Como assevera Paola Roos Braun, em artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” Por tal razão, visando evitar o 

prosseguimento deste abuso do direito de petição, em que profissionais do 

direito, se utilizam do acesso gratuito à Justiça para formular pretensões 

que sabem ilegítimas, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul reconheceu a litigância de má-fé da parte solidariamente 

com o seu advogado, em virtude do ajuizamento de demanda infundada 

sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita (Apelação Cível nº 

70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 70014947956 — TJRS, julgados 

nº 019/1.05.0045439-6, 019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 

019/1.05.0045539-2, todos da comarca de Novo Hamburgo). Exige-se do 

Poder Judiciário, uma prestação jurisdicional de forma célere e eficaz. 

Para tanto, não devem os seus órgãos ser utilizados de forma temerária, 

com lides infundadas, abarrotando as prateleiras e, agora, os processos 

virtuais, inviabilizando e dificultando a JUSTIÇA. Contudo, não faz prova 

nenhuma de suas alegações, apenas anexando aos autos, informação do 

cadastro de restrição ao crédito quanto à negativação, o que denota a 

litigância temerária e de má-fé, visando alcançar aquilo que Paula Rosso 

Braun chamou de loteria jurídica. Por oportuno deve-se ressaltar que a 

parte ao comparecer em audiência de conciliação afirmou desconhecer o 

causídico e que reconhecia a dívida, logo, denota-se que a parte não agiu 

de má-fé, mas lamentavelmente o profissional de Direito que tinha por 

dever de ofício promover JUSTIÇA, falar a verdade e não deduzir 

demandas temerárias e faltando com a verdade dos fatos. Não pode um 

operador de Direito participar desta inconveniente loteria judicial, 

apostando cegamente em um resultado favorável, sem antes adotar as 

diligências imprescindíveis para verificar um fundo de verdade da 

pretensão deduzida em juízo. Da mesma forma, não pode se limitar a arguir 

que foi induzido a erro pelo requerente, vez que ao Operador de Direito se 

espera, sempre, a busca da verdade. Erros in procedendo ou in judicando 

fazem parte do cotidiano daqueles que atuam no sacerdócio que é a 

atividade do profissional da advocacia, mas o que não se deve tolerar é a 

falta de lealdade ou uma negligência extremada, ao ponto de participar 

deste tipo de loteria, incompatível com a valiosa e imprescindível atividade 

do advogado para promoção da JUSTIÇA. Assim sendo, vislumbra-se 

configurada as hipóteses de litigância de má-fé, previstas no art.17, 

incisos III e VI do CPC, logo, devendo, no presente caso, apenas o 

causídico ser condenados na forma do art.18 do CPC. ISSO POSTO, Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido e condeno o advogado dos presentes autos ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada. Oficie-se à OAB-MT, com 

cópia da sentença e demais documentos destes autos, informando acerca 

do número de demandas promovidas pelo advogado nesta Comarca, até a 

presente data. Da mesma forma, encaminhem-se cópias ao ministério 

Público para providências que entender cabíveis. P.R.I. Intimem-se para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias, após o trânsito em jugado, 
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sob pena de aplicação de multa diária no valor de 10% sobre a 

condenação, nos termos do art.475-J do CPC. Assinado eletronicamente 

p o r :  L E O N A R D O  D E  A R A U J O  C O S T A  T U M I A T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12061791 18030612182800600000011864210

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141531 Nr: 4277-47.2017.811.0013

 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): Pedro Miguel Velasco Poche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Intimação do autor do fato e patrono para comparecer a audiência 

designada para o dia 19.3.2018, às 15H30MIN.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77138 Nr: 2034-30.2017.811.0014

 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: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que procedo a intimação da parte qutora, para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71636 Nr: 1400-68.2016.811.0014

 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: José Carlos Nery de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre os documentos acostados nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 1178-03.2016.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano Souza Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 98-38.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: George Vinicius Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielli Arruda Seolin - 

OAB:/SP - 348860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori - OAB:/MT - 13089-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com 

finalidade de intimar a Parte EXECUTADA através do seu advogado, via 

DJE – (Diário da Justiça eletrônica), para, ciência e querendo no prazo 

legal manifestar-se da r. decisão a seguir transcrita: “VISTO, Em 

homenagem ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, INTIME-SE a 

parte executada para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito do 

pedido do exequente. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Poxoréu/MT, 26 de fevereiro de 2018, Luciana Braga Simão Tomazetti, 

Juíza de Direito.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76297 Nr: 1652-37.2017.811.0014

 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: ALTAIR SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18766 Nr: 802-03.2005.811.0014

 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: Sebastião Alves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT, Silvana 

da Silva Toledo - OAB:11495/MT, Walquiria Rodrigues Barreto - 

OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a initmação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 566-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVEIRA NEVES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se dando regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 683-27.2014.811.0014

 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: Paulo Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Afonso Pereira de Jesus, Antônio Marcos 

Zibertti Kufner, Guará Tur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Manoela Dióz Sena - 

OAB:14.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se dando regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78164 Nr: 219-61.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Brito Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de conciliação/mediação foi agandada para o dia 

09/05/2018, às 14:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciárioo de Conflitos 

- CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30176 Nr: 980-39.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, 

Volmir Carlos Debona Junior - OAB:16901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se dando regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 1160-55.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

Gilberto Jose Cador - OAB:14323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar, pessoalmente, a parte requerente para dar 

regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26978 Nr: 892-69.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Sicoli Neto - 

OAB:269636 - SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que REITERO a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se dando regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 002/2018-DF - torna pública a relação dos candidatos que 

tiveram seu pedido de inscrição deferido, nos termos das Resoluções nºs 

008/2011/PRES/TP e 020/2014/TP, dos Editais n.ºs 014/2012/GSCP, 

001/2018/DF e da Portaria nº 668/2015-PRES, que regulamenta o processo 

seletivo de recrutamento de estagiário.

* O Edital n° 002/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66940 Nr: 2822-21.2016.811.0033

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE PRIMEIRO OFICIO- REGISTRO DE 

IMÓVEIS, TÍT. E DOCUMENTOS DE SJRC/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, julgo improcedente a suscitação de dúvida inversa 

formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso – SINTEP.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São 

José do Rio Claro-MT, 6 de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 68-72.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA MARTELO, JOSE CICERO DA 

SILVA JUNIOR, ANDERSON NASCIMENTO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119/O

 Visto.

O acusado, citado, ofereceu resposta à acusação, mas apenas para 

impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. 

Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 
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referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10/05/2018, às 

13:30 horas.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 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 

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

 Vistos.

Sobre o AR devolvido de f. 373, intime-se a parte autora para 

manifestação, devendo informar o atual endereço da parte requerida 

Trissia Maria Farah Vassolar, EM 5 (cinco) dias e, com a apresentação, 

expeça-se mandado de citação, nos termos do despacho inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55340 Nr: 1048-24.2014.811.0033

 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: OCTAVIO BENEDICTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60375 Nr: 1696-67.2015.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SARA ESTER ATAIDE DA SILVA, Cpf: 

05366603102, Rg: 2551889-5, Filiação: Andreia Dias Ataide e Jo 

Magalhães da Silva, data de nascimento: 20/11/1995, brasileiro(a), natural 

de São José do Rio Claro-MT, convivente. 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: PROCESSO N: 1696-67.2015.811.0033 (60375) Código 

10228Visto.Trata-se de pedido de aplicação de medida protetiva formulado 

por SARA ESTER ATAIDE DA SILVA em desfavor de RONI CLEITON DA 

COSTA, seu companheiro. No processo principal (código 66009) a ação 

penal foi extinta em razão da decadência.Quanto as medidas protetivas 

deferidas às fl. 10 entendo não ser mais necessárias, uma vez que já 

transcorreu mais de três anos desde a data do fato sem novos reclames 

da ofendida aliada decadência. Sendo assim, as revogo.Por essa razão, 

exaurida a finalidade do procedimento, determino o ARQUIVAMENTO dos 

au tos  com as  ba i xas ,  ano tações  e  comun icações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do 

Rio Claro/MT, 01 de dezembro 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, 09 de março de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 12317 Nr: 1614-85.2005.811.0033

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572

 PROCESSO N.º 1614-85.2005.811.0033 (12317)

Visto.

Na petição de fl. 486 a requerente pugna pela expedição de ofício ao 

cartório para realizar a averbação das áreas do imóvel rural conforme 

acordo celebrado entre as partes.

Contudo, antes disso, intime-a para cumprir o determinado no último 

parágrafo da decisão de fl. 484-verso a fim de informar se houve o 

desmembramento da área e apresentar o memorial descritivo dos imóveis.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de março de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63493 Nr: 869-22.2016.811.0033

 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): ROSEMARY MARTINS, VALTER GOMES 

LUCINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, 

impulsionando o feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29619 Nr: 367-59.2011.811.0033

 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: JANIELE DA COSTA 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:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15253 Nr: 383-86.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PESSOA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CAMPANELLI OHARA 

- OAB:MATR. 1378646

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, conforme petição de f. 218.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29293 Nr: 42-84.2011.811.0033

 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: CREUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 9quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 550-69.2007.811.0033

 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: MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS

 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: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Visto,

Considerando o óbito da parte autora, intime-se sua advogada para que 

proceda à habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 687 do Código 

de Processo Civil.

Concedo o prazo de 120 dias requerido às f. 132.

Suspendo o trâmite processual, nos termos do artigo 313 do CPC, pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias ou anterior habilitação dos herdeiros.

Após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24492 Nr: 1739-14.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ JUSTINO, VALDETE GOMES JUSTINO

 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.

Intime-se a parte requerida para manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca dos 

documentos apresentados às f. 104/114 e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27262 Nr: 1136-04.2010.811.0033

 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: SUELI NORBAL DOS SANTOS, DANILO NORBAL DOS 

SANTOS, ZILMAR NORBAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA NOIBAL, INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, FELÍCIA NORBAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do 

mencionado às f. 178v pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 12106 Nr: 1426-92.2005.811.0033

 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: BDBS, FMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPS, EDNPS, HSPS, PAP, NPDSJ, MPS, VPS, 

NPS, MPS, EPS, LPS, GPJ, WDS, ADS, LKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI - 

OAB:6937/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho de fls. 93, intimo a parte autora para que 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32064 Nr: 251-19.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CALVÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL, SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/SP 138.436, LARISSA FALKEMBACH - OAB:OAB/MT 

11.245-O, Omar El Jamel - OAB:OAB/MT 14.624, ROGERIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 11.461-B

 Intimo as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20487 Nr: 336-44.2008.811.0033

 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: JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o óbito da parte autora, intime-se sua advogada para que 

proceda à habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 687 do Código 

de Processo Civil.

Concedo o prazo de 120 dias requerido às f. 105.

Suspendo o trâmite processual, nos termos do artigo 313 do CPC, pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias ou anterior habilitação dos herdeiros.

Após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 247-36.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciscarlos Alcantara - 

OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Intimo Vossas Senhorias advogados das partes da lavratura do termo de 

penhora e depósito às fls. 323, conforme determinado às fls. 309/310.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20777 Nr: 625-74.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65945 Nr: 2247-13.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GALVÃO DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o AR de citação da parte executada, no endereço 

fornecido pelo exequente às f. 21 retornou infrutífero, conforme se denota 

de f. 22v, intime-se a parte exequente para manifestação, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 191-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire a carta precatória 

expedida ou realize o preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71306 Nr: 1853-69.2017.811.0033

 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: CLARICE HARALA LORDANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - OAB:22.149 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, às 

14:00horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52531 Nr: 1855-78.2013.811.0033

 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): APARECIDO DE OLIVEIRA METALURGICA, 

APARECIDO OLIVEIRA

 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, no prazo legal, retire a Carta Precatória 

expedida ou realize o preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31634 Nr: 2390-75.2011.811.0033

 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: NEUSA FERREIRA DE OLIVEIRA

 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:

 Visto,

Considerando o óbito da parte autora, intime-se sua advogada para que 

proceda à habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 687 do Código 

de Processo Civil.

Concedo o prazo de 120 dias requerido às f. 191.

Suspendo o trâmite processual, nos termos do artigo 313 do CPC, pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias ou anterior habilitação dos herdeiros.

Após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58588 Nr: 494-55.2015.811.0033

 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: NEWTON JAMES BOAS SAMPAIO, JANDER CHUSTER 

BALDAIA VILAS BOAS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, ao 

passo que constituo de pleno direito o título executivo judicial, que instruiu 

a inicial, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, 

aplicando-se correção monetária pelo INPC, a partir da data em que 

deveriam ter sido pagas as obrigações, e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.Pela sucumbência, 

condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que 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 
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a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço.Julgo extinta esta fase procedimental, 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 09 de março de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77756 Nr: 527-40.2018.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA 

ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensem-se aos autos 1919-49.2017.8.11.0033.

Após, considerando a certidão de f. 36, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, devendo recolher as custas 

judiciais pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29379 Nr: 128-55.2011.811.0033

 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: ACILINO ALVES RIBEIRO

 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:

 Visto,

Considerando o óbito da parte autora, intime-se sua advogada para que 

proceda à habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 687 do Código 

de Processo Civil.

Concedo o prazo de 120 dias requerido às f. 135.

Suspendo o trâmite processual, nos termos do artigo 313 do CPC, pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias ou anterior habilitação dos herdeiros.

Após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65081 Nr: 1686-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE QUADRO FERREIRA, PAULO 

PEREIRA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o COMPLEMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), CONFORME a 

certidão de fls. 97. 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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56864 Nr: 2253-88.2014.811.0033

 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: CICERO JUVENAL DA SILVA, LUZINETE BATISTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca do 

Ofício juntado às fls. 90v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2254 Nr: 295-58.2000.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES COELHO PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/O, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

acerca da proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 2383-83.2011.811.0033

 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: JESSICA FOSCHIERA, JEFFERSON FOSCHIEIRA 

ARRUDA, SIDNEY JOSE DE ARRUDA

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto-Requerido à imediata implantação do benefício da aposentadoria 

por idade rural à parte requerente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, que se deu em 

07/12/2011.Atendendo ao disposto nos itens 6.17.1 e 6.17.2 da CNGC, 

especifico novamente as informações abaixo, necessárias à implantação 

do benefício:I – Nome do Segurado: JÉSSICA FOSCHIERA E JEFFERSON 

FOSCHIERA ARRUDA.II – Benefício concedido: PENSÃO POR MORTE.III – 

Renda mensal atual: R$ 0,00.IV – Data de início do benefício: 07/12/2011.V 

– Número do benefício: 172.260.633-6.VI – Renda mensal inicial: Valor 

referente a um salário mínimo nacional.Encaminhe-se também os 

documentos indicados no Capítulo 02, Seção 06, Item 2.6.5, da CNGC, in 

verbis:Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados:I - do endereço do autor;II - da cópia 

do CPF, da carteira de identidade ou CTPS;III - da cópia da certidão de 

óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento).Por conseguinte, EXTINGO o 

Processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Os juros de mora incidirão a partir da citação 

válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto na 

Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% 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.A 

atualização monetária será conforme manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido, a teor das 

Sumulas 148/STJ e 19/TRF 1ª Região. (...) – MT, 24 de janeiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19049 Nr: 830-40.2007.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO FIRMINO DE PAIVA

 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: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:1554077

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo executado, vez que inexiste 

oposição por parte da exequente, conforme petição de f. 157.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19137 Nr: 915-26.2007.811.0033

 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: IRINEU BRUSTOLIN, MARLETE BRUSTOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CORREA RAMOS, RUI 

CHRISTÓFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:4.903/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, LUIS 

CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12.724/MT

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Douto Advogado da 

parte requerida, LUÍS CARLOS DE CARVALHO DORES, para 

manifestar-se acerca da certidão de fls. 342 no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 9 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18655 Nr: 429-41.2007.811.0033

 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: ESTER MARIA BARBOSA BOEIRA

 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: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2018, às 

16:15horas.

Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66591 Nr: 2623-96.2016.811.0033

 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: CICERO AMARO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Processo nº 2623-96.2016.811.0033 – Código 66591.

Tipo de Ação: Cobrança c/c Indenizatória

 Requerente: Cícero Amaro de Lima.

Requerido: Município de São José do Rio Claro.

DECISÃO - DETERMINAÇÃO (101013)

Vistos etc.

1. Considerando que a parte requerida foi intimada apenas no dia 

09/11/17, conforme certificado às fls. 80, para apresentar os quesitos 

médicos que pretende sejam respondidos pelo perito, tendo sido agendada 

a perícia para o dia 11/11/2017, defiro o pleito de fl. 77 e 78, para 

determinar seja redesignado o exame pericial.

 Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a. INTIME-SE o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

seus quesitos e indicar assistentes técnicos.

b. INTIME-SE o perito nomeado por este juízo para agendar nova data para 

realização da perícia.

 c. Aportada a informação aos autos, EXPEÇA-SE o necessário para 

imediata intimação das partes, sendo desnecessária a conclusão para 

tanto.

d. No mais, CUMPRA-SE conforme determinado às fls. 57/58.

São José do Rio Claro/MT, 17 de novembro de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57435 Nr: 2618-45.2014.811.0033

 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: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, JAIR 

TADEU DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, 

ANNA PEREIRA DA SILVA, SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE 

EDUCAÇÃO, ESPÓLIO DE URBANO FERREIRA DE MEDEIROS, VALENTIM 

MARCIANO DA COSTA, EVALINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11.640 OAB/MT, 

DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, ELIAS VANIN - 

OAB:10026/O, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, 

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, 

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Os requerentes alegam ser possuidores de um imóvel 

rural denominado "Fazenda Santo Expedito", com uma área de 9.948,7887 

hectares, situada no Município de Nova Maringá - MT.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:"Fazenda Santo Expedito", imóvel rural 

dituado no Município de Nova Maringá - MT, com área de 9.948,7887 

hectares, tendo como confinantes, Espólio de Urbano Ferreira de 

Medeiros, Eudes de Aguiar e Esposa, Iole Poleto de Aguiar, e ainda, o 

Estado de Mato Grosso.

Decisão/Despacho:Processo nº: 2618-45.2014.811.0033 – Código 57435

Tipo de Ação: Usucapião

Requerente: Harri Pscheidt e Outros

Requerido: Soge – Sociedade Guarulhense de Educação

DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos etc.
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1. Imprimo a este processo as novéis normas processuais inscritas no 

Novo Código de Processo Civil, em cumprimento aos artigos 14 e 1.046 do 

referido Diploma Legal.

 2. Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, em 

10 (dez) dias, manifeste-se sobre a não citação de Espólio de Aristides 

Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva (carta de citação por correio 

devolvida às fls. 2.499 e 2.500), fornecendo nos autos o endereço 

atualizado desses Requeridos, sob pena de extinção processual.

3. Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15 (quinze) dias, os confinantes 

(fls. 23), a exceção do Espólio de Urbano Ferreira de Medeiros, porque já 

apresentou contestação (fls. 2.501/2.506)

4. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (arts. 257, III, e 259, I, ambos do 

CPC).

5. Intimem-se para manifestar interesse na causa os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, remetendo-lhes os 

documentos anexos a peça vestibular, especialmente, as plantas e 

memoriais descritivos do imóvel usucapível.

6. Insira-se, no dorso dos autos, tarja identificando tratar-se de feito afeto 

a metas de julgamento estabelecidos pelo CNJ.

São José do Rio Claro, 5 de março de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:Hugo César Canevari Júnior, gestor judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73795 Nr: 2831-46.2017.811.0033

 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: COLOMBA AGRO-INDUSTRIAL LTDA, JOSE ROBERTO 

SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ALVES DE CARVALHO, DANIELA 

CRISTINA CARVALHO, GISELE APARECIDA DE CARVALHO, GIZELDA 

MARIA DE CARVALHO SCHMALTZ, JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO 

GUARIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES BEZERRA SILVA NETO - 

OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas de fls31/32, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55152 Nr: 908-87.2014.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

OBED RUELIS, VADIR RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.73/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70270 Nr: 1277-76.2017.811.0033

 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: LAURIBERTO DONIZETE DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

ADRIANO ROGÉRIO DE SOUZA RIBEIRO, SIRLEY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas de fls89-verso e 

90-verso, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31323 Nr: 2078-02.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR BOZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Havendo manifestação, conclusos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56901 Nr: 2458-98.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR GOMES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução interposta por Santana Produtos 

Agropecuários LTDA em face de Arthur Gomes de Morais, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 46/48 juntou-se acordo extrajudicial celebrado entre as partes, 

requerendo às fls. 49 a homologação e extinção da presente ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 46/48, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 1298-04.2017.811.0049

 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): F. S. SANTOS & SANTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21593-A/GO, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62457 Nr: 2500-16.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CAMARGO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos, às 

fls. 77/84.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63564 Nr: 3196-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUNIOR DOS SANTOS PINTO, ROMES 

RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ ALCIR DE OLIVEIRA, MARCOS 

ROBERTO RIBEIRO LUZ, leandro da silva carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SOMMARIA - 

OAB:OAB/SC - 12016, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do acusado Paulo Junior dos Santos Pinto, vulgo “Junior do Tézim” 

conforme fls. 298/307.

Instado a se manifestar, o MP postulou pelo indeferimento do requerimento, 

sustentando que as razões/fundamentos da prisão preventiva continuam 

incólumes, bem como os requisitos da segregação cautelar (fls. 327/329).

É o relatório.

DECIDO.

I. O réu foi preso em flagrante no dia 11.12.2017, tendo sido denunciado 

como incurso nas penas dos artigos 288, parágrafo único, do Código 

Penal, artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03 e artigo 183, da Lei 

9.472/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24.12.2017 (fls. 147/148) e a resposta à 

acusação foi apresentada em 24.01.2018 (fls. 158/171).

Instado a se manifestar, o Ministério Público aditou a denúncia, fazendo 

constar fato novo em desfavor dos acusados Romes Rodrigues, Marcos 

Roberto e José Alcir, e ainda, promoveu o arquivamento em relação ao 

crime previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97.

O aditamento da denúncia foi recebido em 22.02.2018, determinando-se a 

citação dos réus para apresentar defesa ante a nova denúncia.

Analisados os autos, entendo necessária a manutenção da prisão 

preventiva do réu, pois se encontram incólumes os motivos de fato e de 

direito que a ensejaram.

 Observo que a prisão preventiva se mostrava necessária no momento em 

que foi decretada, ainda permanecendo os motivos que a ensejaram, vez 

que, como já evidenciado, foi analisada a existência do crime imputado e a 

presença de indícios suficientes de autoria.

A prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem 

pública, eis que consta nos autos indicativos de que o requerente esta 

envolvido em “grupo de aluguel” e “pistolagem”.

Assim, eventual restituição da liberdade provisória do acusado coloca a 

ordem pública em risco, eis que demonstra possuir extremo desrespeito 

ao ordenamento jurídico.

Logo, há risco de reiteração delitiva caso venha a ser solto novamente, 

fato demonstrado pelos históricos criminais do réu.

Por tais fundamentos, a manutenção da prisão preventiva e o 

indeferimento do pedido de revogação da segregação cautelar são 

medidas de rigor.

Vejamos.

[...] O decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, 

pois, há referências aos indícios suficientes de autoria, à prova da 

existência do crime, bem como na gravidade concreta do crime. Há 

fundamento idôneo para consubstanciar sua custódia cautelar, não se 

confundindo com antecipação da culpabilidade, circunstância, essa, que 

será analisada pelo magistrado em sede de cognição exauriente, 

incompatível com esta via mandamental. (TJMT. HC 304/2016, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

(...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se 

verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma 

fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos 

pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo 

Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando 

não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos 

previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, as instâncias 

ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou 

demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela 

possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta outras 

anotações, inclusive pela prática de crimes patrimoniais. Impende 

consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta 

Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes 

de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a 

decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse 

contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente 

fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo 

falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de 

justificar a sua revogação. (...) (STJ. RHC 81.673/MG, Rel. Ministro Joel Ilan 

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Por outro lado, o réu não demonstrou a necessária alteração fática apta a 

ensejar o deferimento do requerimento de soltura entabulado.

 Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, está regida pela cláusula 

rebus sic stantibus, de forma que, mantendo-se inalterados os motivos 

ensejadores, sua manutenção é medida imperativa.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

[...] A prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de 

modo que não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um 

primeiro momento, incabível a revogação da medida cautelar extrema, nos 

termos do art. 316 do CPP. [...]. (TJMT. HC 251/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, 

Publicado no DJE 12/02/2016).

Os fundamentos fáticos da prisão preventiva mostram a insuficiência das 

medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública e 

a efetividade do processo penal, não sendo, portanto, caso de aplicação 

das medidas descarcerizadoras. Vejamos:

[...] Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas 

cautelares diversa da prisão, máxime quando não se verificam elementos 

concretos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas. (TJMT. 

HC 16987/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

Ademais, os predicados ostentados pelo acusado são insuficientes para 

afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

 Vejamos:

(...) 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são 

impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. 

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 

o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam 

insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não 

conhecido. (STJ. HC 397.503/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017).

Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão 

preventiva formulado pela defesa técnica do acusado Paulo Junior dos 

Santos Pinto, vulgo “Junior do Tézim”.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 458 de 611



 Cod. Proc.: 61919 Nr: 2195-32.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSO BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auxílio-doença c/c Aposentadoria por invalidez

Autos: 2195-32.2017.811.0049 – Código 61919

Requerente: Wilso Bittencourt

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

Vistos.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Revogo a decisão de fls. 32.

Desde já, verifico que a prova pericial é relevante para o prosseguimento 

do feito, conforme requerido pelas partes.

Sendo assim, considerando inexistir profissional habilitado neste Juízo, 

oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de residência da parte 

autora a fim de que no prazo de 30 dias e sob pena de responsabilidade 

criminal, indique dia, hora, local e profissional para realização da perícia 

médica.

 O ofício deverá ser encaminhado com cópias da inicial e contestação do 

presente feito, devendo o perito responder aos quesitos apresentados 

pelas partes (fls. 07/07-verso, 27- verso e 28) e encaminhar laudo ao 

juízo em 30 (trinta) dias a contar da data da perícia.

Com a vinda, INTIMEM-SE as partes, para que compareçam no DIA, HORA 

E LOCAL AGENDADOS.

 No mais, cancele-se a audiência anteriormente designada.

Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Vila Rica/MT, 09 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 488-92.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LISBOA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora Maria Aparecida Lisboa Silva, 

brasileira, casada, portadora do RG nº 1598667-5 SSP/MT e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 396.574.262-00, no prazo de 10 dias, a partir da 

intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter 

de urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a 

CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 08 de março de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56105 Nr: 2042-33.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56105

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 42, apenas com relação a penhora online, 

DETERMINO que os autos permaneçam em Gabinete para a realização do 

bloqueio.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente deverá ser intimada para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 08 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63828 Nr: 147-66.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a concessão de tutela antecipada em 

caráter antecedente.Determino a elaboração de laudo social, a ser 

realizada pela Assistente Social deste Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

fim de constatar as condições socioeconômicas da parte autora, ou seja, 

as condições de sua residência (dimensão, localização, tipo de 

construção - alvenaria ou madeira, padrão dos móveis que guarnecem a 

casa), quantas pessoas nela moram, informando número do RG e CPF, 

quais as atividades dessas pessoas e o eventual rendimento por elas 

auferido. A diligência servirá para verificar a renda mensal per capita dos 

integrantes da família e todas as circunstâncias úteis a tal verificação 

deverão ser mencionadas. Havendo pessoas incapacitadas e/ou que 

recebam benefício(s) do INSS, deve a assistente social deste Juízo 

prestar esclarecimentos e discriminar o(s) benefício(s) e o(s) valor(es) 

auferido(s). Desde já, verifico que a prova pericial é relevante para o 

prosseguimento do feito.Sendo assim, considerando inexistir profissional 

habilitado neste Juízo, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de 

residência da parte autora a fim de que no prazo de 30 dias e sob pena de 

responsabilidade criminal, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado com cópias 

da inicial e contestação do presente feito, devendo o perito responder aos 

quesitos apresentados pelas partes e encaminhar laudo ao juízo em 30 

(trinta) dias a contar da data da perícia.Com a vinda, INTIMEM-SE as 

partes, para que compareçam no DIA, HORA E LOCAL AGENDADOS. No 

mais, CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as advertências 

do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias e 

será contado a partir da juntada da precatória aos autos.Deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que 

dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, do 

CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61947 Nr: 2218-75.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Pensão por morte

Autos: 2218-75.2017.811.0049 – Código 61947

Requerente: Carlos Roberto dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 25.

 Para tanto, REDESIGNO para o dia 07 de maio de 2018, às 17:00 horas 

(horário oficial do Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se, conforme decisão de fl. 24.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 09 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 2651-79.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA 

LICZKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos, às 

fls. 39/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62453 Nr: 2497-61.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MESSIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos, às 

fls. 25/43.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23411 Nr: 2995-07.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOM - INCORPORAÇÕES IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MEIRA LIMA 

-Procurador do Munícipio - OAB:16315-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51972 Nr: 1917-02.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA FATIMA GOMES DUARTE 

CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58315 Nr: 332-41.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMES DA MOTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23912 Nr: 1083-38.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA ALMEIDA DE BRITO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora para proceder a retirada do alvará de Levantamento de valores, 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48397 Nr: 2072-39.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:17.106/A/MT, KERLY JOANA CARBONERA - 

OAB:17107/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez

Autos: 2072-39.2014.811.0049 – Código 48397

Requerente: Vera Lucia Bittencourt

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 137-verso.

 Para tanto, DESIGNO para o dia 07 de maio de 2018, às 16:30 horas 

(horário oficial do Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se, conforme decisão de fl. 137.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 09 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 460 de 611



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63827 Nr: 146-81.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos, às 

fls. 25/28.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51935 Nr: 1880-72.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL VILA RICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40423 Nr: 2553-07.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO CONTABILIDADE E DESPACHANTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22756 Nr: 2789-90.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI PROVAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58324 Nr: 341-03.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY RIBEIRO MORITA (RIBEIRO MORITA 

ADVOCACIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58323 Nr: 340-18.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17965 Nr: 1057-11.2009.811.0049

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58340 Nr: 354-02.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ MORITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48497 Nr: 2158-10.2014.811.0049
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GENY BARROS DE SÁ (CENTRO 

NATURAL DE BELEZA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48470 Nr: 2131-27.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. H. F. DOS REIS E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62714 Nr: 2652-64.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos, às 

fls. 35/43.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22754 Nr: 2788-08.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMAR DE PAULO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 1908-40.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORDETE 

DE MATO GROSSO- CONOMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22481 Nr: 2704-07.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA DE SOUZA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63046 Nr: 2833-65.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÂNIA APARECIDA DA COSTA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos, às 

fls. 26/35.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45787 Nr: 2794-10.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58343 Nr: 357-54.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANUEL CARLOS GARCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58342 Nr: 356-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIRES CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23811 Nr: 3061-84.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CARLOS ROSA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43736 Nr: 2837-78.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON AUGUSTO RAMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MEIRA LIMA 

-Procurador do Munícipio - OAB:16315-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52 e 56/07-CGJ, e 

conforme Art. 431 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimação da Dr. 

PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, OAB/MT 17450-B, para que 

proceda a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62777 Nr: 2677-77.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 41, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO em que o BANCO DA 

MAZÔNIA S.A move contra MARIANA MENDES DO PRADO, compareci à 

Rua 62, n. 209 (casa e muro da cor cinza), Bairro Setor Oeste, Cidade e 

Comarca de Vila Rica – MT, em 31/01/2018, aproximadamente às 

12h40min, contudo não havia ninguém em casa, sendo assim não fiz a 

citação. Assim sendo, suspendo meus trabalhos a fim de que nova 

diligência seja paga para o cumprimento de mais atos."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-34.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER OAB - DF0023606A 

(ADVOGADO)

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-34.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação 

do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando sujeitos a 

preparo”. No presente caso verifica-se que a sentença observou todos os 

pedidos das partes. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo CONHECIMENTO dos presentes 

Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO ACOLHIMENTO, ante a ausência 

dos requisitos reclamados pelo artigo 1022 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. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-34.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER OAB - DF0023606A 

(ADVOGADO)

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-34.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação 

do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando sujeitos a 

preparo”. No presente caso verifica-se que a sentença observou todos os 

pedidos das partes. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo CONHECIMENTO dos presentes 

Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO ACOLHIMENTO, ante a ausência 

dos requisitos reclamados pelo artigo 1022 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. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-19.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-19.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao 

juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, 

não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se que a 

sentença observou todos os pedidos das partes. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-19.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-19.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao 

juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, 

não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se que a 

sentença observou todos os pedidos das partes. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-86.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010029-86.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: BANCO CITICARD S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 
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contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: 

“Os embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida 

ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou 

omissivo, não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se 

que a sentença observou todos os pedidos das partes. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O 

que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

opino pelo CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo 

seu NÃO ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo 

artigo 1022 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-86.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010029-86.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: BANCO CITICARD S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: 

“Os embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida 

ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou 

omissivo, não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se 

que a sentença observou todos os pedidos das partes. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O 

que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

opino pelo CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo 

seu NÃO ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo 

artigo 1022 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-02.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO LUIZ CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010043-02.2015.8.11.0049 REQUERENTE: NORBERTO LUIZ 

CASAGRANDE REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: 

“Os embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida 

ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou 

omissivo, não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se 

que a sentença observou todos os pedidos das partes e que o 

Embargante questiona a não concessão de inversão do ônus da prova 

que é matéria de mérito. Portanto não existe qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a 

discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-02.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO LUIZ CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010043-02.2015.8.11.0049 REQUERENTE: NORBERTO LUIZ 

CASAGRANDE REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: 

“Os embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida 

ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou 

omissivo, não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se 

que a sentença observou todos os pedidos das partes e que o 

Embargante questiona a não concessão de inversão do ônus da prova 

que é matéria de mérito. Portanto não existe qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a 

discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 
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1022 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-67.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKISNEY BOAVENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010060-67.2017.8.11.0049 REQUERENTE: FRANKISNEY BOAVENTURA 

DE SOUSA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da 

lei 9099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

FRANKISNEY BOAVENTURA DE SOUSA, em face de CONSÓRCIO 

NACIONAL. Na audiência de conciliação o reclamante informa que realizou 

um acordo com o reclamado no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), juntados 

aos autos, ao que requereu homologação e informou que, ainda, não havia 

sido cumprido o referido acordo. Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. As partes efetuaram composição 

amigável, conforme se verifica no termo da audiência de conciliação, 

devendo a presente execução ser extinta com resolução do mérito à 

inteligência do artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. Ante o exposto, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO firmado pelas partes para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Intime-se o 

Reclamante para informar se o acordo foi cumprido. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 25 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-93.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010067-93.2016.8.11.0049 REQUERENTE: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por THIAGO 

AUGUSTO GOMES DOS SANTOS em face de CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S/A – CASAS BAHIA, em que alega que 26/04/2016 realizou 

uma compra pela internet junto a Empresa Requerida (CASAS BAHIA), 

pelo site www.casasbahia.com.br, onde efetuou a compra de 04 (quatro) 

PNEUS ARO 16 BRIDGESTONE TIMBERLINE 265/70 R16, no valor total da 

compra de R$ 2.391,92 (Dois mil trezentos e noventa e um reais e noventa 

e dois centavos), acontece que o produto nunca foi entregue, ao que 

tentou entrar diversas vezes em contato com a reclamada sem sucesso e 

no sitio da empresa consta o produto como entregue. A reclamada 

contesta os fatos alegando que não ocorreu em ato ilícito e que o produto 

foi entregue. É o breve relato. Analisando detidamente os autos verifica-se 

que a reclamada faz alegações genéricas sem, contudo, trazer provas de 

que o produto efetivamente foi entregue. Assim, tenho que a parte 

reclamante como consumidora demonstrou suficientemente o alegado 

quanto a não entrega da mercadoria e quanto a tentativa de resolver 

administrativamente o imbróglio, sem obter o produto e tampouco a 

devolução do dinheiro. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

dispor que cabe ao consumidor a opção seja pela devolução do dinheiro, 

seja pela troca do produto. Ao que se percebe nesta demanda a intenção 

de se ver restituído. É inaceitável em qualquer pratica consumerista privar 

o consumidor do produto adquirido por tanto tempo sem prestar satisfação 

pela demora. Logo, o réu não trouxe prova alguma dos fatos constitutivos 

de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “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: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. 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). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 
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essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: A) 

CONDENAR a reclamada à devolução do valor já quitado pela parte 

reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do respectivo desembolso; B) CONDENAR a 

reclamada a pagar ao reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da sentença; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-93.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010067-93.2016.8.11.0049 REQUERENTE: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por THIAGO 

AUGUSTO GOMES DOS SANTOS em face de CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S/A – CASAS BAHIA, em que alega que 26/04/2016 realizou 

uma compra pela internet junto a Empresa Requerida (CASAS BAHIA), 

pelo site www.casasbahia.com.br, onde efetuou a compra de 04 (quatro) 

PNEUS ARO 16 BRIDGESTONE TIMBERLINE 265/70 R16, no valor total da 

compra de R$ 2.391,92 (Dois mil trezentos e noventa e um reais e noventa 

e dois centavos), acontece que o produto nunca foi entregue, ao que 

tentou entrar diversas vezes em contato com a reclamada sem sucesso e 

no sitio da empresa consta o produto como entregue. A reclamada 

contesta os fatos alegando que não ocorreu em ato ilícito e que o produto 

foi entregue. É o breve relato. Analisando detidamente os autos verifica-se 

que a reclamada faz alegações genéricas sem, contudo, trazer provas de 

que o produto efetivamente foi entregue. Assim, tenho que a parte 

reclamante como consumidora demonstrou suficientemente o alegado 

quanto a não entrega da mercadoria e quanto a tentativa de resolver 

administrativamente o imbróglio, sem obter o produto e tampouco a 

devolução do dinheiro. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

dispor que cabe ao consumidor a opção seja pela devolução do dinheiro, 

seja pela troca do produto. Ao que se percebe nesta demanda a intenção 

de se ver restituído. É inaceitável em qualquer pratica consumerista privar 

o consumidor do produto adquirido por tanto tempo sem prestar satisfação 

pela demora. Logo, o réu não trouxe prova alguma dos fatos constitutivos 

de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “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: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. 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). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: A) 

CONDENAR a reclamada à devolução do valor já quitado pela parte 

reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do respectivo desembolso; B) CONDENAR a 

reclamada a pagar ao reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da sentença; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-19.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010070-19.2014.8.11.0049 REQUERENTE: ELIZETE PEREIRA BORGES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 

38 da lei 9099/95. Trata-se de Embargos de Declaração proposto pela 

reclamada em que alega que a sentença prolatada no ID 8370521 e 

homologada ID 8370534 está contraditória, vez que trata de partes que 

não fazem parte do processo. “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida por ELISETE 

PEREIRA BORGES, em desfavor de TIM CELULAR, TELEFONICA BRASIL 

S.A (8010070-19.2014.811.0049 e GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 

(8010071-04.2014.811.0049)” Assiste razão o Embargante, ao que outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração. 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. Ante o exposto, opino pelo 

ACOLHIMENTO dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 

48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade e excluir da 

sentença embargada as empresas TIM CELULAR e GLOBAL VILLAGE 

TELECOM LTDA (8010071-04.2014.811.0049). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 25 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-33.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR NOLETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010071-33.2016.8.11.0049 REQUERENTE: ELIOMAR NOLETO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Reparação de 

Danos Morais e Materiais proposta por ELIOMAR NOLETO SILVA, em face 

de BANCO BRADESCO S.A, em que alega que em 03 de julho de 2015 

realizou um financiamento de um veículo em uma concessionária na cidade 

de Gurupi – Tocantins, contudo, ao buscar o veículo descobriu que a 

reclamada havia registrado o gravame do veículo no Estado de Mato 

Grosso onde o ICM teria um acréscimo de 5%, que possui residência em 

Tocantins e em Santa Terezinha – Mato Grosso, e que teve despesas 

extraordinárias para resolução do problema. A reclamada contesta os 

fatos alegando que não incorreu em ato ilícito, vez que no contrato de 

financiamento o reclamante declarou o endereço de Mato Grosso, razão 

pela qual o veículo foi registrado nesta localidade, sendo de sua 

responsabilidade as despesas pelo seu equívoco. É o breve relato. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados, além do dever de 

trazer documentos comprobatórios de suas alegações. Nesta esteira, 

tenho que o reclamante não assiste razão, vez que restou demonstrado 

que no contrato de financiamento fez constar o domicilio do Estado de 

Mato Grosso, razão pela qual a reclamada não incorreu em ato ilícito. 

Logo, a improcedência da pretensão contida na inicial é medida que se 

impõe. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-33.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR NOLETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010071-33.2016.8.11.0049 REQUERENTE: ELIOMAR NOLETO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Reparação de 

Danos Morais e Materiais proposta por ELIOMAR NOLETO SILVA, em face 

de BANCO BRADESCO S.A, em que alega que em 03 de julho de 2015 

realizou um financiamento de um veículo em uma concessionária na cidade 

de Gurupi – Tocantins, contudo, ao buscar o veículo descobriu que a 

reclamada havia registrado o gravame do veículo no Estado de Mato 

Grosso onde o ICM teria um acréscimo de 5%, que possui residência em 

Tocantins e em Santa Terezinha – Mato Grosso, e que teve despesas 

extraordinárias para resolução do problema. A reclamada contesta os 

fatos alegando que não incorreu em ato ilícito, vez que no contrato de 

financiamento o reclamante declarou o endereço de Mato Grosso, razão 

pela qual o veículo foi registrado nesta localidade, sendo de sua 

responsabilidade as despesas pelo seu equívoco. É o breve relato. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados, além do dever de 

trazer documentos comprobatórios de suas alegações. Nesta esteira, 

tenho que o reclamante não assiste razão, vez que restou demonstrado 

que no contrato de financiamento fez constar o domicilio do Estado de 

Mato Grosso, razão pela qual a reclamada não incorreu em ato ilícito. 

Logo, a improcedência da pretensão contida na inicial é medida que se 

impõe. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-54.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERICE PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT0008583S (ADVOGADO)
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Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010089-54.2016.8.11.0049 REQUERENTE: VALDERICE PENHA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se Ação Inominada proposta por 

VALDERICE PENHA, em face de TIM CELULAR S.A – MATRIZ, em que 

alega que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no 

valor de por supostos débitos de R$29,78 e R$29,90, ambos datados de 

06-04-2015, contudo, desconhece os débitos. O reclamado contesta as 

alegações de forma genérica, apenas alegando que o reclamante possui o 

débito e junta aos autos várias faturas. A liminar foi deferida. É o breve 

relato. A reclamada não apresentou nenhum documento capaz de 

comprovar a legitimidade da cobrança da dívida, mormente porque as 

faturas são documentos unilaterais, logo, tem-se a reconhecer a aplicação 

da determinação de inexistência de dívida, e a indenização pelos danos 

morais. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A COBRANÇA, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a 

matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes 

casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios tenho como razoável o valor R$3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial: A) 

DETERMINO que a reclamada abstenha-se de realizar novas cobranças 

em razão do débito sob judice, bem como faça a retirada do nome do 

Reclamante do cadastro de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais. B) CONDENO a reclamada, a pagar a título 

de danos morais à parte reclamante o valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); 

Confirmo a liminar deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-54.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERICE PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT0008583S (ADVOGADO)

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010089-54.2016.8.11.0049 REQUERENTE: VALDERICE PENHA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se Ação Inominada proposta por 

VALDERICE PENHA, em face de TIM CELULAR S.A – MATRIZ, em que 

alega que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no 

valor de por supostos débitos de R$29,78 e R$29,90, ambos datados de 

06-04-2015, contudo, desconhece os débitos. O reclamado contesta as 

alegações de forma genérica, apenas alegando que o reclamante possui o 

débito e junta aos autos várias faturas. A liminar foi deferida. É o breve 

relato. A reclamada não apresentou nenhum documento capaz de 

comprovar a legitimidade da cobrança da dívida, mormente porque as 

faturas são documentos unilaterais, logo, tem-se a reconhecer a aplicação 

da determinação de inexistência de dívida, e a indenização pelos danos 

morais. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A COBRANÇA, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a 

matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes 

casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios tenho como razoável o valor R$3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial: A) 

DETERMINO que a reclamada abstenha-se de realizar novas cobranças 

em razão do débito sob judice, bem como faça a retirada do nome do 

Reclamante do cadastro de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais. B) CONDENO a reclamada, a pagar a título 

de danos morais à parte reclamante o valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); 

Confirmo a liminar deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-76.2012.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CRISTINA FEDRIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA MACEDO OAB - MT0011060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010116-76.2012.8.11.0049 REQUERENTE: LILIANE CRISTINA FEDRIGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação 

do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando sujeitos a 

preparo”. No presente caso verifica-se que a sentença observou todos os 

pedidos das partes e que o Embargante requer efeito modificativo da 

sentença, não sendo possível na via eleita. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 27 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010116-76.2012.8.11.0049 REQUERENTE: LILIANE CRISTINA FEDRIGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação 

do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando sujeitos a 

preparo”. No presente caso verifica-se que a sentença observou todos os 

pedidos das partes e que o Embargante requer efeito modificativo da 

sentença, não sendo possível na via eleita. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 27 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34221 Nr: 294-76.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Udiclei Custódio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Código nº: 34221

SENTENÇA.

Vistos, etc.

UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO foi denunciado pelo Ministério Público Estadual 

pela suposta prática do delito previsto no artigo 12 da lei 10.826/03 do 

Código Penal.

A denúncia foi recebida em 08 de maio de 2014, às fls. 63/64, 

posteriormente, houve a designação de audiência, a qual foi realizada à fl. 

86, oportunidade em que foi apresentada a proposta de suspensão 

condicional do processo.

 A aludida suspensão condicional do processo e suas condições foram 

integralmente aceitas pelo réu.

À fl. 212, certificou-se nos autos que o denunciado cumpriu integralmente 

com as condições estabelecidas em sede de suspensão condicional do 

processo.

É o relatório. Decido.

Analisando os termos da suspensão condicional do processo, proposta 

ao acusado, bem como a certidão de fl. 212, observa-se que o acusado 

cumpriu integralmente as condições que lhe foram impostas, o que impõe a 

extinção da punibilidade do denunciado.

Isto posto, diante da expiração do período de prova sem qualquer 

revogação, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do denunciado UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO, devidamente 

qualificado nos autos, em relação ao fato que lhe foi imputado neste feito.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intime-se o réu e cientifique-se o MPE.

 Alto Garças/MT, 28 de Fevereiro de 2018

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54107 Nr: 392-22.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA BRAGA SIQUEIRA, IDALINO GONÇALVES 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., 

Antonio Carlos Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:OAB/MT 15.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CECILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:SP/344245, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:SP/185048

 Vistos etc.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 
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referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 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 art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para 04 de Abril de 2018, às 17h30min. Notifique o 

juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 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.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 410-77.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Logo, à vista da fundamentação expendida julgo procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR o acusado, GEONNY SOARES RIBEIRO, supra 

qualificado, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) 

e IV (mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido), do CP, 

determinando, via de consequência, que seja submetido a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.No mais, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado GEONNY SOARES RIBEIRO, uma vez que 

se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão cautelar. 

Com efeito, em consulta ao sistema Apolo verifiquei que o acusado 

responde neste juízo pelo delito de tentativa de homicídio (cod. 37946), o 

que autoriza a sua prisão preventiva para a garantia da ordem 

pública.Neste sentido, visando preservar a ordem pública e a credibilidade 

da justiça em virtude da repercussão do crime de homicídio, bem como 

evitar que o denunciado pratique novos delitos dessa espécie, a 

manutenção de sua prisão é medida a se impor, nos termos do art. 312 do 

Código de Processo Penal.Intimem-se o réu, MPE e a Defesa.Ocorrendo a 

preclusão pro judicato, vistas ao nobre representante do Ministério Público 

e a defesa para os fins do disposto no art. 422 do Código de Processo 

Penal, no prazo de 05 (cinco) dias cada.Após voltem-me imediatamente 

conclusos.Vale a presente sentença como mandado de intimação do réu 

GEONNY SOARES RIBEIRO que deverá ser intimado na Cadeia Pública 

desta Comarca.Segue anexo da folha de antecedentes criminais do 

pronunciado retirada do sistema Apolo.P.R.I.C.Expeça-se o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30842 Nr: 781-17.2012.811.0035

 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: Valdemar José Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho de fl.65, em especial, para apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do CPC), bem como 

para intimá-lo(a) da redesignação da audiência para o dia 02/05/2018 às 

14h:00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30842 Nr: 781-17.2012.811.0035

 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: Valdemar José Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração que há necessidade de remessa dos autos 

ao INSS, para ciência da decisão de fl.65, bem como ao fato de que estes 

autos não retornarão em tempo hábil para realização da audiência, 

anteriormente aprazada, redesigno a oralidade para o dia 02/05/2018 às 

14h:00min, e DEFIRO a remessa dos autos para ao INSS.

No mais, cumpra-se decisão fl.65.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 09 de Março de 2018

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32107 Nr: 358-23.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34453 Nr: 500-90.2014.811.0035

 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: SEBASTIANA RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT
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 Vistos etc.

Levando-se em consideração, a manifestação das partes informando que 

não interesse na realização de audiência de conciliação no CEJUSC , 

determino o cancelamento da audiência aprazada para o dia 12 de março 

de 2018.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que apresente impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Às providências.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 2877-52.2017.811.0092

 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: MASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:13668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para intimar a parte autora e seu 

advogado, para comparecerem à audiência de Conciliação designada para 

o dia 23 de março de 2018, às 12h50 (horário de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46582 Nr: 417-58.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 

11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante notificação.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Alto Taquari-MT, 9 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30995 Nr: 501-35.2013.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARRIJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESULINA ANGÉLICA DE FREITAS (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 30995

DESPACHO

Intime-se pessoalmente o advogado constituído pelo autor para, no prazo 

de 2 (dois) dias, informar se ainda patrocina a causa, esclarecendo os 

motivos do abandono, sob pena de comunicação do fato à OAB.

Não havendo manifestação deste, intime-se pessoalmente o autor para 

constituir novo patrono ou informar a impossibilidade econômica para 

tanto.

 Alto Taquari/MT, 7 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21720 Nr: 530-56.2011.811.0092

 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: Transenergia Renovavel S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noberto Noel Previdente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Gonçalves Pereira - 

OAB:23526/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 21720

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Instituição de Servidão movida por Transenergia 

Renovável S/A, em face de Norberto Noel Previdente, todos já 

qualificados.

O réu reconheceu a procedência do pedido de (fls.6/20).

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o reconhecimento da 

procedência do pedido, para que produzam seus efeitos legais, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de 

Processo Civil.

 Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, nos termos do art. 90, do CPC.

 Transitada em julgado, expeça-se alvará para levantamento do depósito 

judicial (fls.157), em favor do réu, na conta bancária indicada (fls.213).

 Após, arquivem-se os autos.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31395 Nr: 928-32.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 31395

DESPACHO

Indefiro o pedido de utilização dos sistemas Bacen Jud e Info Jud para 

localização de bens, uma vez que tais ferramentas não possuem tal 

finalidade.

 Esclareço que a parte já foi citada e possui endereço certo nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.
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Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 1437 Nr: 265-98.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Lourival Antônio 

Sperandio, Erney Martins Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código: 1437

DESPACHO

Indefiro o pedido de utilização do sistema Bacen Jud para localização de 

bens, uma vez que tal ferramenta não possui tal finalidade.

 Esclareço que as partes já foram citadas e possuem endereço certo nos 

autos.

Assim, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13640 Nr: 390-32.2005.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini, Ana Priscila Netzlaff 

Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS

 Código nº 13640

 DESPACHO

Defiro o pedido de (fls.362).

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do 

provimento nº 07/2017-CGJ, proceder com a expedição da guia e 

recolhimento de diligência do oficial de justiça para o cumprimento do ato, 

sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33080 Nr: 823-21.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Pereira da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33080

 DESPACHO

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano.

Após, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33039 Nr: 783-39.2014.811.0092

 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: Gelson Francisco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Código nº 33039

SENTENÇA

Gelson Francisco Nunes ajuizou Ação de Indenização em face de Banco 

do Brasil S.A, alegando que teve seus créditos suspensos por uma 

negativação indevida, em 07/06/2014, no valor de R$ 667,86 sendo que 

não possui nenhum débito em aberto com o réu.

Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu 

no pagamento de danos morais.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando que a parte autora 

contraiu dívida não paga com o banco por meio de cartão de crédito, o que 

motivou a cobrança.

 É o relatório.

 Decido.

Inicialmente, consigno que as partes não manifestaram interesse na 

produção de outras provas, possibilitando o julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

prestigiando, com isso, os princípios da celeridade e razoável duração do 

processo.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações. 

Aliás, mesmo intimada, deixou de requerer a produção de outras provas.

A parte ré, por sua vez, argumentou e comprovou que a parte autora usou 

limite de crédito em cartão, não quitando a fatura, o que motivou a 

negativação do seu nome.

Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a 

improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, 

ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da JUSTIÇA 

GRATUITA.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 6581 Nr: 293-66.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Revendedora de Combustíveis Goiania Ltda, 

Elmo Assis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wender Souza Aquino - OAB:

 Código nº 6581

DESPACHO

Revogo a decisão de fls.79, uma vez que a isenção baseada na Lei 

Estadual nº 10.138/2014 aplica-se somente ao cumprimento de mandados 

nos processos que envolvem a Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, o que não é o caso dos autos.

 Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o recolhimento da diligência, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.
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Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14659 Nr: 209-94.2006.811.0092

 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: ILENA LANGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Campanelli Ohara - 

OAB:1378646

 Código nº 14659

DECISÃO

I – Primeiramente, proceda-se à correção da classe processual para 

Cumprimento de Sentença.

II – Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS).

A parte exequente requereu a homologação do cálculo elaborado pelo 

contador judicial às fls.172/175 e requereu a expedição de Precatório, sem 

renúncia aos valores excedentes a 60 salários mínimos.

 Cálculo judicial elaborado de acordo com os parâmetros da sentença, bem 

como idêntico ao apresentado pela parte executada.

ANTE O EXPOSTO, homologo o cálculo judicial (fls.172/175). Expeça-se 

Precatório para requisição dos valores.

Com a juntada do comprovante de depósito nos autos, retornem 

conclusos.

 Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 8 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 10170 Nr: 793-35.2004.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Herculano Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Rumão de Oliveira - 

OAB:78.163/SP, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, José Carlos da 

Rocha - OAB:96.030-SP, Neide Aparecida Gazolla de Oliveira - 

OAB:167377/SP, Romildo Cassemiro de Souza - OAB:22568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos. - OAB:3.833/MT

 Código nº 10170

 DESPACHO

Considerando que houve contestação de mérito não há que se falar em 

ausência do interesse de agir, desta forma revogo o despacho de fls.274.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

 Alto Taquari/MT, 9 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 729-68.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Filho Inacio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, 

parágrafo 2°, inciso I, e 307, ambos do Código Penal, em concurso 

material. Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo 

à dosimetria da pena. Pois bem, analisadas as diretrizes do artigo 59 do 

CP, constato que o acusado é tecnicamente primário. No que diz respeito à 

culpabilidade, circunstâncias e motivos dos crimes, verifico que são 

próprios dos delitos dessa natureza. Ademais, inexistem nos autos 

informações que permitam a aferição da personalidade e da conduta 

social. As consequências não são desfavoráveis, uma vez que a vítima 

recuperou o objeto roubado e a verdadeira identidade do acusado foi 

descoberta. Por fim, não há informações de que o comportamento da 

vítima tenha contribuído para a prática do delito. Nesse cenário, fixo a 

pena-base para o crime de roubo em 5 (cinco) anos de reclusão, e 15 

(quinze) dias-multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes, 

agravantes, nem causas de diminuição de pena.Concorrendo, no entanto, 

a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, majoro a pena 

em 1/3 (um terço), ficando o acusado CONDENADO DEFINITIVAMENTE 

PELO CRIME DE ROUBO À PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE 

RECLUSÃO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.Por sua vez, no que diz respeito 

ao delito de falsa identidade, fixo a pena-base em 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO, que à falta de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas 

de diminuição e de aumento de pena a serem observadas, fica 

DEFINITIVAMENTE FIXADA.Por fim, em razão do CONCURSO MATERIAL, 

devem as reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente 

condenado à pena de 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, 3 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30420 Nr: 1266-40.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Barbosa de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do acusado MANOEL 

BARBOSA DE SÁ, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, VI, 

ambos do Código Penal, em decorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva.Inexistindo prejuízos ao denunciado, para intimação da 

r. sentença, visando o seu trânsito em julgado, diante da ausência de 

núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Edson Roberto 

Castanho OAB/MT 8.825-A, para ser intimado da sentença, e caso 

entenda prudente, apresente eventual recurso, ficando desta forma 

suprida a intimação pessoal do réu.Expeça-se certidão da nomeação de 

fls.121.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.P.I.Alto 

Taquari/MT, 9 de março de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16611 Nr: 956-10.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT, PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 16611

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi solicitado junto ao 

sistema INFOJUD cópia das declarações de imposto de renda no intuito de 

localizar bens da parte executada passíveis de penhora, conforme 

extratos em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça, devendo ser afixada 

TARJA MARROM e etiqueta contendo tal informação na capa dos autos.

Alto Taquari/MT, 9 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46582 Nr: 417-58.2018.811.0092

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 

11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16415 Nr: 769-02.2007.811.0092

 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: Gerardus Johannes Servantius Maria Michels, Maria 

Luisa Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linck S/A Equipamento Rodoviários e 

Indrustriais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83161, Esdras Sirio Vila Real - OAB:8364/MT, 

Martiniano José da Silva - OAB:1397-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Barbosa Garcia - 

OAB:1854/GO, Luiz Emídio Dantas Júnior - OAB:7400-MT

 Certifico, em cumprimento a determinação constante às fls. 1293/1294, 

que serve a presente para fins de intimar a parte exequente, por meio de 

seu procurador, para manifestar-se nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45304 Nr: 2937-25.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Eduardo Espíndola 

Duarte - OAB:5.543/GO, TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA DUARTE - 

OAB:30860

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 46, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36318 Nr: 574-36.2010.811.0084

 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 Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silda Kochemborger, Nova Guia Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:6279-A

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, acerca da decisão de fl. 220, a 

seguir descrita: “Vistos.1) Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente.2) 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.3) 

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45510 Nr: 218-36.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darma Distribuidora de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Sampaio Patricio - Drogaria Biotec

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. C. Rezende - 

OAB:OAB/MT 6.057, Jackson Nicola Maiolino - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. SAMPAIO PATRICIO - DROGARIA 

BIOTEC, CNPJ: 02547628000137, Inscrição Estadual: 13.334.004-0. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98399 Nr: 759-37.2018.811.0038

 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 BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Candido Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, e tendo em vista a manifestação expressa do 

autor/requerente, 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/NÃO RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no 

art. 267, VIII, do CPC/NCPC, art. 485, VIII.Indefiro o pedido de baixa do 

gravame/restrição, porque sequer inserida pelo magistrado através do 

sistema RENAJUD.Igualmente, INDEFIRO eventual pedido de expedição de 

ofícios aos bancos de dados/cadastros restritivos de crédito, pois é de 

responsabilidade, entre outros, do credor essa providência, mormente 

porque não localizei nos autos essa determinação pretérita originada de 

decisão judicial.Condeno a parte autora/requerente no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, eventualmente ainda em 

aberto/pendente de adimplemento, 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 
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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.: 52755 Nr: 99-19.2013.811.0038

 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: Aparecido Francisco de Araujo

 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, DETERMINO que oficie ao Departamento da Conta 

Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe.

Após, concluso para levantamento dos valores.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 2385-67.2013.811.0038

 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: Josefina Fernandes Ataide

 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:

 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 beneficiário/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, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27201 Nr: 650-67.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emilia da Costa

 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 beneficiário/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, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25593 Nr: 1634-85.2010.811.0038

 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: Gersina Lina de Jesus da Rocha

 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 beneficiário/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, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64047 Nr: 1857-62.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 
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Martins - OAB:MT/ 14442-B, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B/MT, 

Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 1857-62.2018.811.0038

Código: 64047

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, designo a audiência conciliatória para a data de 19 

de abril de 2018, às 13h20min.

 Araputanga/MT, 02 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77306 Nr: 2645-08.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlino Lopes Barbosa, Juliano dos Reis 

Neiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 (...) Em consonância com o parecer do Ministério Público o pedido da 

defesa foi deferido e AUTORIZADO/MODIFICADO as condições fixadas, e 

consequentemente a partir do dia 19 de fevereiro de 2018, ficou o 

acusado autorizado a se ausentar da sua residência, cujo endereço 

informado é na avenida 6 de Agosto, s/n e, Reserva do Cabaçal-MT, a 

partir do dia 19 de fevereiro de 2018, às 17h30min, até as 23h de segunda 

a sexta feira, única e exclusivamente para frequentar aulas do curso de 

graduação superior – Direito – na Faculdade Católica Rainha da Paz – 

FCARP, retornando imediatamente para sua residência, no endereço 

informado.

AUTORIZEI ainda a mudança de horário para se ausentar da sua 

residência, aos domingos entre os horários 19h15min até as 21h30min, 

única e exclusivamente para frequentar culto religioso, na igreja Peniel, 

cujo endereço deve ser indicado expressamente nos autos. Em que pese 

ter autorização/modificação para que possa frequentar aulas do curso de 

graduação superior – Direito – na Faculdade Católica Rainha da Paz – 

FCARP não consta nos autos sua frequência regular, o que DETERMINO 

seja informado.

Por fim, em consonância com o parecer do Ministério Público, DEFIRO o 

pedido da defesa e, consequentemente, AUTORIZO/MODIFICO as 

condições fixadas para que o acusado possa estar no parto de sua 

companheira agendado para o dia 12/3/2018, com previsão de alta no dia 

14/3/2018, esse no Hospital em São José dos Quatro Marcos/MT

Advirta o acusado que o benefício será automaticamente revogado se 

praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave ou 

desatender às condições impostas na autorização (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61634 Nr: 1024-44.2015.811.0038

 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): Sônia Figueiredo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 Visto e bem examinado.

Trato de recurso de APELAÇÃO interposto pela parte requerida, razão 

pela qual DETERMINO que cumpra nos termos do NCPC, art. 1.010, § 3º e, 

por fim, remeta ao Tribunal de Justiça do Estado, independentemente de 

juízo de admissibilidade, pois o Exmo. Des. Relator será o competente para 

a análise quanto aos benefícios da assistência judiciária gratuita ou se 

deserto o recurso - NCPC, art. 1007, caput e §§.

Sobre o dispositivo legal:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante 

para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão 

remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade".

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95942 Nr: 3609-98.2017.811.0038

 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): Marli Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinaado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - rito do Decreto-Lei n. 911/66 - 

em que a parte requerente pugna pela intimação da parte adversa MARLI 

ALVES DE LIMA, a fim de que indique o paradeiro do veículo objeto da 

ação, sob pena de incidência de multa diária que deseja seja arbitrada.

Ocorre que a perfunctória leitura da certidão da OJA já contem essa 

informação, ou seja, de que o veículo foi vendido pelo ex-marido da 

requerida para uma pessoa conhecida por "Beto - ex-candidato a 

prefeito", quem atualmente se encontra no exterior - EUA - e revendeu o 

veículo para terceiros, "não sabendo informar sua atual localização".

Isso posto e porque já inclusa a restrição de circulação pelo sistema 

RENAJUD, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a intimação da parte 

requerente, através do(a) advogado(a), para que requeira em 

prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50002 Nr: 2110-89.2011.811.0038

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bueno de Sardinha, Maria Guaraciaba Sardinha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldina Silva Sardinha, Francisca Bueno da 

Silva Rocha, Maria Bueno Magalhães, Guaraciaba Bueno de Lima, Emanoel 

André de Lima, Geraldo Bueno da Silva, Pedro Bueno Sardinha, Maria 

Bueno Sardinha, Sérgio Soares Sardinha, Joana Bueno da Silva, Felizarda 

Sardinha de Aquino, Cecílio Ferreira de Aquino, Vera Lucia Bueno 

Sardinha, Veronica Soares Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76420 Nr: 2168-82.2017.811.0038

 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: JdSR, MMR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO CONSENSUAL – NCPC, art. 731 e ss. -, 

tendo como INTERESSADOS JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO e MERIVAM 

MARIA RIBEIRO, em que pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, em que requereram 

dentre os quais, a justiça gratuita e atribuíram o valor da causa em R$ 

610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).Verifico que as partes declararam 

possuir 1 (uma) lanchonete no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais), 1 (um) direito de posse no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 

reais) e 1 (um) posto de gasolina no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), totalizando R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).Ademais, 

acordaram as partes que o requerente Josemar, pagará alimentos em 

favor aos filhos o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Nos termos do 

art. 292, III, IV e VI, do CPC/2015, o valor da causa deverá ser a soma dos 

valores dos bens, mais o valor de 12 (doze) prestações alimentícias 

mensais – R$ 500,00X12+R$610.000,00=R$616.000,00 (prestação 

alimentícia mensal, vezes doze meses somados ao valor dos bens há 

partilhar) –, o que demonstra não serem pessoas que fazem jus a justiça 

gratuita(...)Isso posto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, CORRIJO de 

ofício o valor da causa de R$ 616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil 

reais) – NCPC, art. 292, §3º – e DETERMINO que faça a 

adeuação/correção do valor da causa junto ao Cartório Distribuidor e, 

após isso, intime os requerentes/interessados, na pessoa de seu 

advogado, para que providenciem o recolhimento das taxas, custas e 

despesas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e cancelamento da distribuição.Transcorrido o prazo in albis 

ou não, certifique e volte-me conclusos.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27426 Nr: 871-50.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adagiza Ferreira de Souza

 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:

 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.: 50263 Nr: 32-88.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 52680 Nr: 20-40.2013.811.0038

 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 Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o perito intimado, conforme AR juntado nos autos, ref. 7, não 

se manifestou nos autos até a presente data.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22196 Nr: 933-61.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Braga & Silva Ltda - ME, Wilson Antonio 

Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:MT - 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES, para devolução dos autos nº 933-61.2009.811.0038, 

Protocolo 22196, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50150 Nr: 2269-32.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes da Silva Comercio ME, Euclides 

Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:MT - 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES, para devolução dos autos nº 2269-32.2011.811.0038, 

Protocolo 50150, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69858 Nr: 1849-51.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucimar Pereira de Sousa Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/O, Marcos Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:MT/5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) transcorrido o prazo de suspensão e sem a necessidade de prévia 

conclusão, DETERMINO que intime as partes para que informem sobre o 

efetivo adimplemento/cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ADVERTINDO a parte credora/exequente que a decurso desse in albis 

resultará na conclusão de satisfação integral e o processo será extinto – 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54346 Nr: 2233-50.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCAPE TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C L DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE AGUIAR - 

OAB:241861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 
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diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 643-67.2018.811.0026

 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: NMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Cuida-se de ação revisional de alimentos ajuizada por Maria Clara 

Miranda Nanaka, menor, representada por sua genitora Nathalia Miranda 

da Costa, em face de Humberto Massahiro Nanaka, todos devidamente 

qualificados.

II. Analisando detidamente os autos, verifico que a requerente, em que 

pese afirmar que o requerido paga a título de pensão alimentícia o valor de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), não juntou aos autos qualquer 

documento hábil a comprovar a fixação da pensão alimentícia.

 III. Diante disso, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia da sentença 

que fixou ou homologou a pensão alimentícia em favor da menor, sob pena 

de indeferimento e extinção da petição inicial.

IV. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57940 Nr: 1034-56.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulpiano Ferreira Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-33.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000045-33.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247387) proferida nos autos. 

Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-45.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010284-45.2015.8.11.0026 Intimo a requerida B2W, na pessoa 

dos seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos. 

Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-80.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010023-80.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia , na sede do Foro Judicial da Comarca de 

Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010249-51.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010088-07.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-57.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONICELSON JOSE SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR DA CRUZ (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000024-57.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-16.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010025-16.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246838) proferida nos 

autos. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-16.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010025-16.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246838) proferida nos autos. 

Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-76.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR VITORASSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010064-76.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-38.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000174-38.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246711) proferida nos 

autos. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-38.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000174-38.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 11246711) proferida nos autos. 

Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010160-28.2016.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246834) proferida nos 

autos. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010160-28.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246834) proferida nos autos. 
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Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-56.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE BRUNA MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000037-56.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência r. sentença (ID 11247383) proferida nos 

autos. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-56.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE BRUNA MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000037-56.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência r. sentença (ID 11247383) proferida nos 

autos. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-54.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIVANIA DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA - 

SEPN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000063-54.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246831) proferida nos 

autos. Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-54.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIVANIA DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA - 

SEPN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000063-54.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246831) proferida nos autos. 

Arenápolis, 12/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72786 Nr: 8-94.2018.811.0088

 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): ANDERSON LUIZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

 Homologo a desistência das oitivas das testemunhas de defesa 

Claudevan Pereira da Costa e Juciléia Aparecida dos Santos. 

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 do réu, no prazo e na forma legal. Após, 

conclusos com a marcação URGENTE. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por mim, Géssica Magalhães 

Lima – Assessora de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73791 Nr: 702-63.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que proceda o pagamento das diligências 

dos oficiais de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71846 Nr: 5303-49.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar a constituição em mora do devedor e, constituindo-se este um 

pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação, julgo 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, CPC.P.R.I. Custas pela autora.Demais diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 3156-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

JUÍNA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 Vistos etc.

Defiro o requerimento do réu à ref. 41 dos autos.

Ato contínuo, determino o cancelamento da audiência marcada para a data 

de hoje (09/03/2018).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65566 Nr: 1426-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição de 

cartas precatórias endereçadas aos Juízos das Comarcas de Cacoal/RO 

(ref. 116) e Loanda/PR (ref. 117), com a finalidade de inquirir as 

testemunhas NAGILA PRATA PIRES GOLTARA, BARBARA JULYANNA 

DO PATROCÍNIO SILVA e LIDIA DA COSTA RODRIGUES, respectivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51802 Nr: 230-02.2013.811.0100

 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: MARCIO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE BRIQUETES BRASNORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA MARIA DA SILVA - 

OAB:220.395-SP, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A, ROBSON 

SOUZA PRADO - OAB:267.748-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Martins Verão - 

OAB:OAB/MT 4839-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o valor da causa, o resultado negativo da tentativa de 

bloqueio de valores via BACENJUD e a existência de penhora anterior 

sobre o único veiculo localizado ( caminhão Ford modelo 1987), intime-se o 

exequente para peça o lhe for de direito e indique bens penhoráveis em 

nome do requerido, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-51.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SAMPAIO DORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000072-51.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: VALDINEI SAMPAIO DORNELAS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

VALDINEI SAMPAIO DORNELAS Endereço: RUA IGUAÇU, 542, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 13/04/2018 às 16:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-36.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE LEMOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000073-36.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: RAFAELA DE LEMOS NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: RAFAELA DE 

LEMOS NASCIMENTO Endereço: RUA SÃO PAULO, S/N, QD 34, LOTE 35, 

ARCO IRIS, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 13/04/2018 

às 16:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-21.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURENCO 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)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000074-21.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANTONIO LOURENCO DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: ANTONIO LOURENCO DA SILVA Endereço: RUA 

FORTALEZA, S/N, RENASCER, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 13/04/2018 às 16:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-06.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SANTANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000075-06.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: VALDEVINO SANTANA DA CONCEICAO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

VALDEVINO SANTANA DA CONCEICAO Endereço: RUA CÁCERES, S/N, 
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NOSSO LAR, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 13/04/2018 

às 17:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-88.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000076-88.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: PLACIDES DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: PLACIDES DOS SANTOS LIMA Endereço: RUA SINOP, 

158, NOSSO LAR, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

13/04/2018 às 17:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-73.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRELAINE DA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000077-73.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MEIRELAINE DA ROSA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MEIRELAINE DA 

ROSA OLIVEIRA Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, S/N, QD 34, LOTE 01, 

ARCO IRIS, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 13/04/2018 

às 17:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-58.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000078-58.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JORGE CABRAL DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JORGE CABRAL DA 

SILVA Endereço: rua vilena, s/n, renascer, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 13/04/2018 às 17:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-43.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000079-43.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JORGE CABRAL DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

JORGE CABRAL DA SILVA Endereço: rua vilena, s/n, renascer, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 13/04/2018 às 18:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-28.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000080-28.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LEONICE DOS SANTOS ROCHA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

LEONICE DOS SANTOS ROCHA Endereço: RUA VILENA, S/N, RENASCER, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 13/04/2018 às 18:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-13.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000081-13.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSANGELA SANTOS DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

ROSANGELA SANTOS DA SILVA Endereço: RUA C, 45, COHAB POR DO 

SOL, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 20/04/2018 

às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-95.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000082-95.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: PATRICIA PEREIRA FERREIRA REQUERIDO: BTG PACTUAL 

SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: PATRICIA PEREIRA 

FERREIRA Endereço: RUA ARAPUTANGA, S/N, NOSSO LAR, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 20/04/2018 às 12:15 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-80.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000083-80.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: PATRICIA PEREIRA FERREIRA REQUERIDO: EDITORA 

MUNDIAL LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: PATRICIA 

PEREIRA FERREIRA Endereço: RUA ARAPUTANGA, S/N, NOSSO LAR, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 12/03/2018 às 12:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-65.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS EGIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000084-65.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.310,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS EGIDIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LUIZ CARLOS 

EGIDIO DA SILVA Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, S/N, QD 34, LOTE 01, 

ARCO IRIS, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 20/04/2018 

às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-35.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000086-35.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

29.000,10 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: RAFAEL GUEDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - EPP Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: RAFAEL 

GUEDES DA SILVA Endereço: RUA CASTANHEIRA, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 20/04/2018 às 13:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21171 Nr: 182-23.2007.811.0110

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação

1 - RELATÓRIO

Constata-se que nos autos Código: 40589 ADAIR GOMES DA SILVA e 

FRANCIELE FERNANDES DOS SANTOS ingressaram com pedido de 

homologação de acordo extrajudicial, pertinente a guarda do menor 

MAICON DOLGLAS FERNANDES GOMES, a qual passaria a ser na 

modalidade compartilhada, tendo como residência de referencia a do 

genitor.

 O Ministério Público, naqueles autos, manifestou-se favorável a 

homologação do acordo, diante do principio do melhor interesse da criança 

e adolescente.

 Os autos foram, extintos sem resolução de mérito, diante do rito 

inadequado buscado pelas partes. No entanto, este Juízo determinou a 

extração de cópia do acordo e encaminhamento aos presentes autos, uma 

vez que, o acordo em si não apresentava qualquer ilegalidade, merecendo 

ser homologado.

 É o breve relato dos fatos. Decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessário se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 485 de 611



DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

supramencionadas, nos termos da ata de audiência do Código: 40589, 

datada de 12 de março de 2018, declarando EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito.

Custas suspensas, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.

Com transito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 1519-95.2017.811.0110

 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: YASMIN REDZAWE MARÃTEDEWA TSIBODOWAPRÉ, 

SAMIRA MARCOS TSIBODOWAPRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARATEDE WA DZAYWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Constata-se do documento de fl. 21que a 

carta precatória foi endereçada à Comarca de Barra do Garças, no 

entanto constando como endereço para cumprimento o Município de 

Primavera do Leste/MT, ademais, verifica-se que não há informação do 

cumprimento da missiva, conforme fl. 23. Portanto, necessária a 

designação da audiência, com expedição de nova carta precatória, na 

qual deverá ser consignado o endereço na comarca de Barra do Garças 

lançada à fls. 19. Posto isso, redesigno a audiência para o dia 14 de maio 

de 2018, às 17h30min (horário de Cuiabá/MT).

Nada mais havendo a consignar, por mim, Edilaine Lopes Pereira 

(assessora de gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40589 Nr: 1736-41.2017.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente DEFIRO o prazo de 05 

(cinco) dias para juntada do substabelecimento. Trata-se de pedido de 

homologação e acordo extrajudicial formulado por ADAIR GOMES DA 

SILVA e Franciele Fernanda dos Santos, referente a guarda do menor 

MAICON DOLGLAS FERNANDES GOMES, pugnando para que a guarda 

seja na modalidade compartilhada, tendo como residência de referencia a 

do genitor. O Ministério Público manifestou favorável ao acordo, com base 

no principio melhor interesse da criança. Oportuno esclarecer que nos 

autos Código: 21171, em apenso, já houve deliberação sobre o objeto da 

lide, no ano de 2008, coma devida homologação pelo Juízo, conforme fls. 

123 daqueles autos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Constata-se dos 

autos que o acordo firmado pelas partes é plenamente válido, no entanto 

não estar-se a seguir o rito processual adequado, visto que a demanda 

objeto do tal pedido deveria ter sido formalizada nos autos Código: 21171. 

Posto isso, deve ser extraída cópia da presente ata para que este Juízo 

possa homologar o acordo conforme rito processual adequado, 

culminando pois, na extinção dos presentes autos pela falta dos 

pressupostos processuais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Custas suspensas, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC. Encaminhe-se cópia desta ata aos autos 

Código: 21171 para a devida homologação do acordo. Publique-se. 

Registre-se. Publique-se. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30222 Nr: 1160-24.2012.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696 MG, Rubens Gaspar Serras - OAB:119.859SP

 Vistos, etc.

Sentença->Extinção da Execução->Pagamento da Dívida

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença proposta por João 

Gonçalves de Lima, em face da Tim Celular S/A, partes qualificadas nos 

autos.

Verifica-se às fls.144 que já foram levantados os valores relativos ao 

débito.

Ademais, à folha 145, o exequente requer o arquivamento dos feitos, 

diante do cumprimento do acordo.

Em seguida, houve nova intimação do exequente para informar se tinha 

interesse nos feitos, escoando o prazo in albis (fl. 148).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito do exequente.

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.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Registre-se. Intimem-se. Publique-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 46-09.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirição de Testemunha-Autor à Comarca de Nova 

Ubiratã/MT, via malote digital, devendo o(a) advogado do denunciado 

acompanhar o andamento da deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82418 Nr: 1611-42.2013.811.0101

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 
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OAB:OAB/MT 11.833

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 53/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a defesa para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95579 Nr: 1067-15.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASV, ERPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, CARLOS FREDERICK S. I ALMEIDA - OAB:, CLAUDIA DE 

MARCHI - OAB:RS 63.467, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:, KALYNCA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:9945/MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:

 Autos nº 1067-15.2017 (Id. 95579)

Carta Precatória Penal – Dados da Origem: 226-74.2013.811.0096 (código 

70944) - Juízo da Comarca de Itaúba-MT

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição da testemunha Joacir Batista dos Reis para o dia 22 de março 

de 2018, às 13:30 horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se/requisite-se.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Intimem-se os advogados de defesa, via DJE.

 6. Diligências necessárias.

Cláudia, 9 de março de 2018

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92396 Nr: 1962-10.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GAZZIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos. 1. Acolho o pedido da defesa e redesigno a presente solenidade 

para o dia 18 de abril de 2018 às 17:00 horas, devendo o suposto autor do 

fato ser intimado na pessoa de seu advogado via DJE. Intimações 

necessárias. Sai a presente intimada.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32036 Nr: 692-51.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Seferino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 Número do Processo: 692-51.2007.811.0105 (32036).

 Espécie: Ação Penal de competência do juri->processo ordinário-> 

processo criminal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Testemunha: Tarso Lourenço de Lima, Hélio José Lopes de Souza, Jõao 

Bosco França Silva Filho, Valdir Flávio Silveira, José Aparecido de Oliveira.

 Denunciado: Adenilson Severino

Data e horário: 07 de Julho de 2017, às 15:00.

PRESENTES

Juiz Substituto: Ricardo Frazon Menegucci.

Promotor de Justiça Substituto: Willian Oguido Ogama

 OCORRÊNCIAS

Instalada a audiência constatou-se a presença dos acima apontados, bem 

como a ausência do réu e sua advogada e a testemunha José Aparecido 

de Oliveira.

Dada a palavra ao Ministério Público este se manifestou nos seguintes 

termos: “MM Juiz, o Ministério Público manifesta pela desistência da 

testemunha José aparecido de Oliveira”.

DELIBERAÇÕES

Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos em correição. Intime-se a 

defesa para que se manifeste no prazo de 5 dias sobre a desistência da 

oitiva da testemunha José aparecido de Oliveira. Se transcorrer o prazo in 

albis, intime-se pessoalmente o denunciado para que constitua novo 

advogado, também no prazo de 5 dias. Acaso o acusado permaneça 

inerte, vista dos autos para a Defensoria Pública para que dê 

prosseguimento ao feito . Ás providências”. Publicada na audiência, as 

partes saem intimadas.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Camily S. Ribeiro, assessora de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65410 Nr: 813-35.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELIAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Designo audiência 

para o dia 08 de maio de 2018, às 16h00min, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas da defesa (fls. 83) e interrogado o réu. II. 

Atente-se a secretaria que o Sr. José Elias Francisco se encontra detido 

na cadeia pública de Colniza. III. Expeça-se carta precatória para as 

comarcas de Araçatuba/SP e Guarujá/SP para a oitiva das testemunhas 

Waldemiro Marques e Edivaldo Lopes da Silva, respectivamente. IV. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41873 Nr: 1091-41.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Redesigno a 

audiência para o dia 08 de maio de 2018, às 14h00min, ocasião em que 

será colhido o depoimento da testemunha Rodolfo César Andrade 

Gonçalves. II. Expeça-se carta precatória para a comarca da capital com a 

finalidade de inquirir a testemunha Luiz Carlos da Silva (fls. 94-v). III. 

Expeça-se carta precatória para a comarca de Jaru para que se proceda 

com o interrogatório do réu. IV. Atente-se à secretaria quanto a 

necessidade de intimação do advogado em relação aos atos processuais, 

sob pena de nulidade. V. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63501 Nr: 909-84.2013.811.0105

 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: Neide Bonetto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 18h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Intime-se o Instituto requerido na forma da Lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64322 Nr: 1727-36.2013.811.0105

 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: Eugenio Pytlak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 15h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Intime-se o Instituto requerido na forma da Lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35908 Nr: 2131-63.2008.811.0105

 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: Carlos Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 17h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Intime-se o Instituto requerido na forma da Lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 1170-88.2009.811.0105

 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: Ana Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 14h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Intime-se o Instituto requerido na forma da Lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63268 Nr: 669-95.2013.811.0105

 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: Maria das Graças dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

proceder com o recolhimento das custas do mandado de intimação, 

conforme determinação de folhas 55/56.

Edelvan Mezomo Maurer

Ténico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63268 Nr: 669-95.2013.811.0105

 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: Maria das Graças dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de 

revelia, conforme decisão de folhas55/56.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78775 Nr: 1636-04.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA SILVA VIANA - 

OAB:6227/RO, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos;

Em que pese os autos terem vindo conclusos para a prolação de 

sentença, verifica-se a defesa do acusado ainda não fora intimada para 

apresentar suas alegações finais.

Assim, intime-se a defesa do acusado, para no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 403, §3º, CPP) apresentar alegações finais em forma de memoriais.

Com a apresentação da peça supramencionada, tornem-me os autos 
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conclusos para a prolatação de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 969-91.2012.811.0105

 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): Jane Silva do Nacimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - 

OAB:9.069/A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão de folha 46, coforme determinação de folha 

53.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67741 Nr: 109-69.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANIELA ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS PASSOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO DOS PASSOS OLIVEIRA, Cpf: 

04043965184, Rg: 20721170, Filiação: Maria Solimar dos Passos Oliveira e 

Francisco de Assis Oliveira, data de nascimento: 07/11/1991, brasileiro(a), 

natural de Bela Vista-MS, diarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

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 Civil.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se.Intimem-se o autor do fato e a 

vítima 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, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 09 de março de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64721 Nr: 53-70.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUZ LOPES, CARLOS 

FERREIRA DA CRUZ, CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 16.206E, CLARI JOSÉ STUANI - OAB:OAB/MT 21.949/O, 

HERALDO FELIPE DE FARIA - OAB:OAB/TO 3.874, OSWALDO ALVAREZ 

DE CAMPOS JUNIOR - OAB:6702, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT

 Vistos...

 Em pesquisa ao BACENJUD, respostas apareceram em relação às 

testemunhas Maria e Vinícius.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. JUNTAR documentos relativos aos endereços das testemunhas;

2. INTIMAR o acusado JOSÉ CARLOS LUZ LOPES (Presídio de Campo 

Novo do Parecis), isso para que tenha ciência da revogação da 

procuração, bem como para INFORMAR se irá constituir outro advogado, 

indicando nome e nº de inscrição na OAB (DEVENDO isso constar da 

Certidão do Oficial de Justiça);

3. Caso informe o nome, INTIMAR o advogado para que se manifeste 

(prazo de 5 dias);

4. Caso diga que não constituirá, proceder à nomeação de Defensor (a 

partir de lista constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância);

5. Ciência ao Ministério Público e à Defesa dos outros acusados sobre o 

encontro de endereço das testemunhas, informando que não há mais 

alternativas de procura;

6. APÓS, conclusos para designação de Sessão Plenária.

 Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75379 Nr: 2391-46.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON DE JESUS, MANOEL JOSÉ DIAS, 

VILMAR MULLER DE MAIA, MARCIO GONÇALVES ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Vistos...

 MANOEL JOSÉ DIAS, VILMAR MULLER DE MAIA e ADNÍLSON DE JESUES 

requerem a substituição das medidas cautelares anteriormente 

decretadas, pleiteando mudança para o município de Campo Novo do 

Parecis e comparecimento trimestral em juízo para informar endereços e 

ocupação lícita.

 Em manifestação, o Ministério Público foi favorável (mas com 

comparecimento bimestral), além de manutenção das outras medidas.

 É o que cabe relatar.

 A vinculação ao processo (no sentido de procedimento) está sendo 

observada, não havendo razão para o indeferimento.

 Por isso, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pleito da Defesa, isso para:

i. AUTORIZAR a mudança de domicílio;

ii. DETERMINAR que o comparecimento em juízo se dê bimestralmente 

(podendo se dar por meio de petição da Defesa);

iii. MANTER as demais medidas cautelares (código 69233, 71516 e neste 

mesmo).

 Por tudo isso, À SECRETARIA:

i. INTIMAR a Defesa, INCLUSIVE PARA FINS DE INDICAR O ATUAL 

ENDEREÇO DOS ACUSADOS; PRAZO DE 15 DIAS;

ii. EXPEDIR Precatória para Campo Novo, isso para acompanhar o 

cumprimento das medida, noticiando em caso de descumprimento;

 iii. No mais, manter o cumprimento do quanto já apontado nas decisões 

anteriores.

 Ciência ao Ministério Público.

Cotriguaçu/MT, 12 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33996 Nr: 416-33.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNILDO JOSE SQUERSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Ante o exposto, firma-se a competência da “Justiça Comum” para o 

presente caso, bem como se afasta a possibilidade de transação penal, 
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NÃO SE HOMOLOGANDO o ACORDO feito em sede de audiência. Por 

isso, retorna-se à marcha processual.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 29/05/2018, às 09h00min.Assim, à 

SECRETARIA:i.Ciência ao Ministério Público, tanto da decisão quanto da 

designação de audiência;ii.INTIMAR as testemunhas ainda não ouvidas e o 

acusado para a audiência (VER FL. 95, excetuando-se Sadi, cf. fl. 

101); i i i . INTIMAR a Defesa (pessoalmente,  se defensor 

nomeado);iv.Havendo testemunhas e/ou vítima residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição 

das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente 

n o  J u í z o  d e p r e c a d o .  S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 12 de março de 2018. 

Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34216 Nr: 635-46.2010.811.0099

 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: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDDSR, IRDSR, CGR, MCRR, FGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT, UDIESLLEY FRANKLIN DE ASSIS XIMENES - 

OAB:OAB/MS 15.396

 Vistos...

 Ante o aparente equívoco do sistema de intimação do Apolo, não tendo 

havido intimação do requerido FABIANO (por meio de seu advogado), 

CANCELA-SE a presente audiência.

 Considerando a manifestação dos presentes, DESIGNA-SE audiência 

para 10/04/2017, às 17h00min.

 Assim, à SECRETARIA:

1. SOLICITAR a devolução das Cartas Precatórias para ouvir Fabiano e 

para intimar Maiara, mesmo sem cumprimento;

2. INTIMAR o requerido Fabiano (via DJe).

 Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61133 Nr: 866-05.2012.811.0099

 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: ESDNP, RAQUEL DO NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto ao laudo de fls. 138/142, bem como para especificar provas e 

requerer o que mais entender devido, conforme despacho de fls. 130.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37203 Nr: 201-82.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celson Aparecido Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B

 Processo nº. 201-82.2015.811.0034

Código nº 37203

Acusado: Celson Aparecido Lopes

VISTOS, ETC.

 Uma vez tempestivo (Ref: 113), RECEBO o recurso de apelação de Ref: 

112 em seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando a apresentação das razões (Ref: 112) e respectivas 

contrarrazões (Ref: 119) remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação de recurso interposto, 

com nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Refael Felicio - OAB:32.476

 Processo nº: 440-28.2011.811.0034 (Código: 12766)

DESPACHO

VISTO, etc.

Conforme determinado pela portaria 14/2018-PRES, passa este juiz de 

direito a responder pelos processos crimes em geral nesta comarca de 

Dom Aquino.

Considerando que este também responde pela 2ª Vara Criminal de Jaciara, 

necessário a readequação de pauta das audiências criminais designadas 

para o dia 05.04.2018, desta Vara Única.

 Portanto, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24.04.2018 

às 14h00 (MT).

Comunique-se o juízo deprecado para dar ciência ao réu quanto a nova 

data de audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.

Dom Aquino – MT, 12 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40154 Nr: 108-85.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Executivo de Pena nº 108-85.2016.811.0034

Código 40154

VISTOS ETC,

Considerando que o Ministério Público Estadual interpôs Agravo em 

Execução (ref. 91), INTIME-SE o recorrido para contra-arrazoar o recurso 

no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino - MT, 12 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82102 Nr: 2495-56.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEZOLIN & ANACLETO DA SILVA LTDA - ME, André 

Diego Tezolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, DETERMINO 

que SE CERTIFIQUE quanto à tempestividade dos Embargos à Execução 

apresentados, nos termos do Art. 915 do NCPC.

Após tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82929 Nr: 426-17.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Paula Debastiane Grassioto, Clayton Grassioto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, DETERMINO 

que SE CERTIFIQUE quanto à tempestividade dos Embargos à Execução 

apresentados, nos termos do Art. 915 do NCPC.

Após tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50261 Nr: 160-74.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAGNOL ARMAZÉNS GERAIS, RONALDO 

DALLAGNOL, MARILENE CASAGRANDA DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691, 

Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os autos para intimar o Sra Giliandra Cristina Dallagnol, para 

devolução dos auto à secretaria, no prazo de 3 dias de acordo com o CPC 

234 § 4, visto que o processo se encontra com carga com este desde o 

dia 19/12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71265 Nr: 653-80.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILOIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 “Vistos, etc...

Após minuciosa análise entendo necessário, de ofício, declarar extinta a 

punibilidade de Iloir dos Santos pela prescrição da pretensão punitiva, 

pois, sendo matéria de ordem pública, deve ser decretada, quando 

reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento 

das partes, até mesmo no momento da prolação da sentença.

 Isso porque, a pena mínima prevista para o delito previsto no artigo 129, 

§9º do Código Penal é de detenção de 03 meses a 03 anos, de modo que 

a respectiva prescrição da pena mínima, considerando que o réu é 

primário e de bons antecedentes, de acordo com o artigo 109 do Código 

Penal, ocorre em 03 (três) anos.

Observa-se desta forma que transcorreu período superior ao prazo de 03 

anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, e não ocorreu 

nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Assim, forçoso reconhecer que a prescrição propriamente dita se operou 

no presente caso.

Ex positis, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato ILOIR DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, tendo em vista a ocorrência 

da prescrição do crime descrito na denúncia, conforme disposto no artigo 

107, IV c/c artigo 109, VI do Código Penal.

Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos 

equivalem à absolvição, fica o réu ISENTO do pagamento das custas 

processuais.

Assim, conforme dispõe o item 7.7.9 da CNGC, acerca da presente 

sentença, somente DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa via DJE.

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do item 7.16.1, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78783 Nr: 335-58.2017.811.0093

 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: IRINEU JOÃO LESNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Winter, Eder Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Ouvernei - 

OAB:MT/13.051, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13967

 Diante da Decisão de fls 68 , impulsiono os autos para intimar as partes 

para requererem o que lhes forem de direito.

Vistos "..."

 Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese as partes pugnarem pela suspensão do curso do 

processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL PEDIDO, 

eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma 

vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte 

interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se."..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78158 Nr: 1251-29.2016.811.0093

 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: Roberto Konzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGV BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE 

AUTOGESTÃO VEICULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, Joanna Grasielle Gonçalves Guedes - 

OAB:

 Certifico que PROCEDI com a expedição de Carta Precatória para a 

inquirição da testemunha apresentada pela parte Requerida em petição de 

fls. 132/133, e assim sendo, IMPULSIONO os autos para cientificar as 

partes desta expedição, bem como para reintimar acerca da audiência 

designada para 04 de ABRIL de 2018, às 13h30min, haja vista que a 

advogada substabelecida às fls. 134, não havia sido cadastrada no 

sistema, não tendo sido intimada da decisão que redesignou a referida 

audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78652 Nr: 241-13.2017.811.0093

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 491 de 611



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOÃO LESNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Winter, Eder Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13967

 Diante da Decisão de fls 68a 69, impulsiono os autos para intimar as 

partes para requererem o que lhes forem de direito.

Vistos "..." Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO 

ENTRE AS PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese as partes pugnarem pela suspensão do curso do 

processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL PEDIDO, 

eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma 

vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte 

interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. "..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78652 Nr: 241-13.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOÃO LESNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Winter, Eder Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13967

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CUMULADA COM TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por IRINEU JOÃO LESNIK, contra MILTON WINTER E 

EDER WINTER, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/13) veio instruída dos documentos de fls. 14/36, sendo 

recebida às fls. 37/37v.

Parte autora peticionou às fls. 38/53, pugnando pela reconsideração do 

indeferimento do pedido da justiça gratuita, sendo que este Juízo indeferiu 

tal pedido, contudo permitiu o recolhimento das custas ao final do 

processo (fls. 55/57).

Parte executada Eder apresentou exceção de pré-executividade às fls. 

58/62v, e documento (fls. 63).

Petição juntada às fls. 64/67, o qual as partes formularam acordo, e 

requerem a sua homologação, bem como suspensão do feito até efetivo 

cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

De início, deixo de analisar a exceção de pré-executividade apresentada 

às fls. 58/62v, eis que prejudicada, ante o teor do acordo formulado entre 

as partes às fls. 64/67.

 Assim, considerando a petição inclusa às fls. 64/67, verifico que as 

partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese as partes pugnarem pela suspensão do curso do 

processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL PEDIDO, 

eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma 

vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte 

interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 ATENTE-SE a Secretaria de Vara para que todas as publicações e 

intimações sejam em nome dos advogados informados na petição de fls. 

64/67.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73428 Nr: 179-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON PASQUALOTO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Vistos, etc.

Inobstante o teor da audiência realizada às fls. 62, considerando o contido 

nos memoriais de fls. 94/98v, DESIGNO audiência para o dia 09/04/2018 às 

13h30min.

Determino que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o necessário 

para realização da referida solenidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80206 Nr: 2029-90.2011.811.0087

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane de Oliveira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A, Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Marcon - 

OAB:111.872 OAB/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerida) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82981 Nr: 2314-49.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA SALES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94153 Nr: 1768-86.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Santos Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94320 Nr: 1884-92.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorizete da Cruz Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94621 Nr: 2076-25.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Pacheco Rolim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94318 Nr: 1882-25.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozilda Aparecida Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 2332-75.2009.811.0087

 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: Ovandir Batista Junior, Elizangela Martins Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ-Secretaria da Fazenda e do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38161 Nr: 359-51.2010.811.0087

 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 Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MS 6.611, Osmar da Silva Monteiro Junior - 

OAB:7670/MT

 Intimação das partes para querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86660 Nr: 2344-50.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Sul Motos Ltda-ME, José Clovis Becker, 

Cristina Profirio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente para 

apresentar o resumo da inicial para expedição do edital de citação da 

requerida Cristina Profirio dos Santos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94443 Nr: 1960-19.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Bessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94322 Nr: 1886-62.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loris Margarida Batisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37364 Nr: 3437-87.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manfio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, José Carvalho Duarte - OAB:4.346-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87708 Nr: 975-84.2014.811.0087

 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: Banco Bradesco S A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO A. DE SOUZA E CIA LTDA - ME, Mauro 

Antonio de Souza, Rose Meneghatti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Mauro Paulo Galera Mari, para 

dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção 

dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87233 Nr: 591-24.2014.811.0087

 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: FATIMA TOIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Educação de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..DISPOSITIVO.. Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com 

resolução de mérito.Custas e honorários advocatícios pela parte autora. 

Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Intimem-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17528 Nr: 959-94.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Aparecido Lopes da Costa, Ana 

Paula dos Santos Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O, Valgney de 

Oliveira - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o exequente para que indique bens a ser 

penhorado, conforme despacho de fl. 89 e informação de fl. 90, no prazo 

de 5 dias.Guiratinga - MT, 9 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33855 Nr: 756-30.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Jacson Ferreira 

Barbosa, Lilian Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT,  Reinaldo Rodrigues de Almeida  - 

OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Intimo a parte requerida para que dentro do prazo de cinco (05) dias, 

apresente nos autos os memoriais finais, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10842 Nr: 108-94.2007.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermínio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damir Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Julio Júnior - 

OAB:10956/MT, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - 

OAB:7130/MT, Waldemar Nestor de Araujo Filho - OAB:8.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de reintegração 

de posse, proposta pelo autor ERMINIO GOMES DOS SANTOS, em face de 

DAMI RODRIGUES BARBOSA, por consequência extingo o presente feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para isso: TORNO DEFINITIVA a concessão da 

reintegração de posse ao autor, deferida na decisão de fls. 64/68 quando 

foi analisado o pedido liminar de tutela antecipada exposto na petição 

inicial.CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, PORÉM sabendo-se que o requerido é beneficiário da Justiça 

Gratuita, por tratar-se de pessoa pobre nos termos da Lei 1060/50, a 

execução da referida dívida deverá ser suspensa conforme determina o 

art. 98, §3º do NCPC.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

08/03/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-90.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado do autor, para 

audiência conciliatória designada para o dia 24/04/2018, às 15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-08.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR RODRIGUES MACAUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora, da data 

da audiência de conciliação designada para o dia 24/04/2018, às 14:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-23.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para audiência conciliatória designada para o dia 

24/04/2018, às 14:20 horas.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88126 Nr: 503-17.2018.811.0096
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS GARCIA GRIMAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Fernando Carneiro - 

OAB:17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 503-17.2018.811.0096 (88126)

Requerente: Paulina Alves Machado

Requerido: Thomas Garcia Grimas Neto

 Vistos etc.

Se preenchidos os requisitos do art. 260, do CPC, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado.

 Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

Itaúba/MT, 05 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81745 Nr: 323-35.2017.811.0096

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 “Visto. Declaro encerrada a instrução processual. Dê-se vista dos autos 

à defesa para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Na sequência, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84250 Nr: 1392-05.2017.811.0096

 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: LFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 “Vistos. HOMOLOGO o presente acordo, na forma e condições 

pactuadas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil, integrando a presente sentença o 

acordo realizado nesta solenidade, por preservar suficientemente o 

interesse das partes, mormente dos menores envolvidos (a). Sem custas, 

vez que deferido os benefícios da justiça gratuita às ref. (04). Em razão 

da nomeação do douto causídico para atuar no presente feito, assim como 

o causídico da parte requerida, fixo os honorários advocatícios para 

ambos em 05 (cinco) URH, observando os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como à complexidade do feito. Expeça-se certidão 

em favor dos defensores dativos, 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). Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautela.

DETERMINO a Secretaria de Vara que realize a expedição do termo de 

guarda dos menores, em favor do genitor Luiz Fernando França.

 TRANSLADE-SE cópia desta ata nos autos do processo 

nº1392-05.2017.811.0096, código nº84250.

 Saem os presentes cientes/intimados”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85570 Nr: 2024-31.2017.811.0096

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 “Visto. Na forma do artigo 126 c/c o art. 181, § 1º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a remissão cumulada com as seguintes condições: prestação de 

serviços à comunidade, concedida pelo representante do Ministério 

Público ao adolescente Mateus Frigeri pelo período fixado na proposta 

acima.

 O menor não deverá ser submetido a trabalhos incompatíveis com seu 

estágio de formação, ou seja, trabalhos insalubres, perigosos, ou que 

exijam demasiado esforço físico.

 Decorrido o prazo para cumprimento da Remissão condicionada, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

 O adolescente sai ciente da necessidade do cumprimento da medida, sob 

pena de ser retomado o curso do procedimento infracional.

 DETERMINO a Secretaria de Vara que OFICIE a Secretaria de Assistência 

Social desta Comarca.

 O adolescente deverá apresentar-se ao CRAS de Itaúba/MT, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86242 Nr: 2454-80.2017.811.0096

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR 

FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO STADINIK, CLAUDETE 

APARECIDA STADNIK,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2454-80.2017.811.0096

Código: 86242

Vistos etc.

A parte autora pugnou em sua inicial pugnou pelo recolhimento das custas 

no final do processo.

Nos termos do artigo 456 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, “taxa judiciária, as custas judicias 

e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível” (grifo nosso).

Analisando os autos, tenho que não restou demonstrada a alegada 

impossibilidade para o recolhimento das custas processuais neste 

momento, vez que os documentos juntados pela parte autora não se 

permitem auferir toda a sua receita.

 Assim, INTIME-SE a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

emenda da inicial, comprovando a alegada hipossuficiência momentânea, 

sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 02 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86243 Nr: 2455-65.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL - OAB:
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 “Visto. Ante a nomeação da douta causídica Dr. Amanda Augusta 

Bottega, arbitro a título de honorários advocatícios 01 (um) URH, devendo 

a Secretaria de Vara expedir o necessário. Cumprido o objeto deprecado, 

devolva-se ao juízo de origem, com as nossas homenagens, após as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32190 Nr: 63-12.2004.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, Lucimar Aparecida Karasiak - OAB:6448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 Nos termos do Provimento nº 41/2016, (Art. 388, parágrafo único e Art. 

389 CNGC/MT), ao setor de Expedição de Matéria de Imprensa, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para 

no prazo de 10 (dez) dias, diligenciar o cumprimento da Carta Precatória 

expedida, bem como efetuar o preparo da missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82663 Nr: 762-46.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Medida de Segurança->Execução 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 “Vistos. Fica o ambulatoriado advertido do tratamento a ser realizado na 

unidade médica adequada, devendo a equipe técnica apresentar laudo 

pericial após um ano para aferição de eventual cessação da 

periculosidade. OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Saúde.

Ante a nomeação da douta advogada Juliana Sasso Andreotto, fixo 

honorários advocatícios em 01 (um) URH, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o necessário.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73350 Nr: 889-86.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO LUIZ SOSTER, ANDERSON DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Luiz da Silva - 

OAB:16561, Eurides Parron Parron - OAB:20719/0

 “Vistos. DEFIRO o pedido do Ministério Público, pelo que HOMOLOGO a 

desistência da oitiva da testemunha Marcelo Carvalho Rocha, assim como, 

DETERMINO a Secretaria de Vara que encaminhe cópia do interrogatório 

do acusado Anderson do Nascimento, aos Juízos deprecados, que 

procederá a oitiva das testemunhas Eliane Alves da Silva e Pablo Borges 

Rigo.

OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Caratinga-MG, solicitando a devolução 

da Carta Precatória para lá expedida, mesmo sem o devido cumprimento.

Após o retorno das Cartas Precatórias, abra-se vista as partes pelo prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação dos memoriais finais.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81127 Nr: 1645-27.2016.811.0096

 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: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 “Vistos. HOMOLOGO o presente acordo, na forma e condições 

pactuadas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil, integrando a presente sentença o 

acordo realizado nesta solenidade, por preservar suficientemente o 

interesse das partes, mormente dos menores envolvidos (a). Sem custas, 

vez que deferido os benefícios da justiça gratuita às ref. (04). Em razão 

da nomeação do douto causídico para atuar no presente feito, assim como 

o causídico da parte requerida, fixo os honorários advocatícios para 

ambos em 05 (cinco) URH, observando os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como à complexidade do feito. Expeça-se certidão 

em favor dos defensores dativos, 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). Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautela. Saem os presentes 

cientes/intimados”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76236 Nr: 819-35.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 “Vistos. DEFIRO o requerimento ministerial, por consequência suspendo a 

instrução processual, e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação do endereço da vítima.

Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87159 Nr: 3038-50.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TÚLIO FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 “Visto. Tendo em vista o equívoco ocorrido no oficio requisitando o 

comparecimento das testemunha, uma vez que o horário da audiência 

agendada foi as 17:30 e o horário constante no documento oficial, foi as 

15:30, aliado ao fato das testemunhas serem policiais rodoviários federais, 

e terem que atender a ocorrência entre os horários acima destacados, 

tornou-se impossível a realização desta solenidade. Logo, REDESIGNO a 

audiência para dia 11 de maio de 2018, às 16hrs e 30min.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 210 Nr: 3-49.1998.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FARIAS LTDA, ELOIZ CARLOS 

DE FARIAS, MARIA BONIFÁCIO DE SOUZA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Reis Vianna Filho - 

OAB:14388/RJ, Hittallo Ricardo Panato Passos - OAB:15.766 - MT, 

MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:MT.3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415, Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Art. 

1207, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados 

das partes, via DJE, acerca da data agendada para o cumprimento do 
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Mandado de Avaliação expedido nos autos, qual seja: 23 de março de 

2018, às 09:00 horas , com saída do Edifício do Forum da Comarca de 

Itaúba-MT, sito à Avenida Tancredo Neves, s/nº, Centro, Itaúba-MT, nos 

termos da decisão de fls. 317.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85542 Nr: 2010-47.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOTA DE ARAÚJO, Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100, ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI - 

OAB:4.931

 “Visto. Cumprido o objeto deprecado, devolva-se ao juízo de origem, com 

as nossas homenagens, após as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Ante a nomeação da douta advogada Amanda Augusta Bottega, fixo 

honorários advocatícios em 1,5 (um, cinco) URH, devendo a Secretaria de 

Vara expedir o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83895 Nr: 1251-83.2017.811.0096

 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: EAR, KHAF, LHAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - 

OAB:22100/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 “Vistos. HOMOLOGO o presente acordo, na forma e condições 

pactuadas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil, integrando a presente sentença o 

acordo realizado nesta solenidade, por preservar suficientemente o 

interesse das partes, mormente dos menores envolvidos (a). Sem custas, 

vez que deferido os benefícios da justiça gratuita às ref. (04). Em razão 

da nomeação do douto causídico para atuar no presente feito, assim como 

o causídico da parte requerida, fixo os honorários advocatícios para 

ambos em 05 (cinco) URH, observando os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como à complexidade do feito. Expeça-se certidão 

em favor dos defensores dativos, 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). Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautela.

DETERMINO a Secretaria de Vara que realize a expedição do termo de 

guarda dos menores, em favor do genitor Luiz Fernando França.

 TRANSLADE-SE cópia desta ata nos autos do processo 

nº1392-05.2017.811.0096, código nº84250.

 Saem os presentes cientes/intimados”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85259 Nr: 1821-69.2017.811.0096

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 “Visto. “Visto. Na forma do artigo 126 c/c o art. 181, § 1º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a remissão cumulada com as seguintes condições: 

prestação de serviços à comunidade, concedida pelo representante do 

Ministério Público ao adolescente RAI DOUGLAS DA SILVA SANTOS pelo 

período fixado na proposta acima.

 O menor não deverá ser submetido a trabalhos incompatíveis com seu 

estágio de formação, ou seja, trabalhos insalubres, perigosos, ou que 

exijam demasiado esforço físico.

 Decorrido o prazo para cumprimento da Remissão condicionada, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

 O adolescente sai cientes da necessidade do cumprimento da medida, 

sob pena de ser retomado o curso do procedimento infracional.

 Ante a nomeação do douto advogado Amanda Augusta Bottega, fixo 

honorários advocatícios em 01 (um) URH, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o necessário.

DETERMINO a Secretaria de Vara que OFICIE a Secretaria de Assistência 

Social desta Comarca.

 O adolescente deverá apresentar-se ao CRAS de Itaúba/MT, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71044 Nr: 325-44.2013.811.0096

 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: ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SPIRONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083, José Roberto Goes - OAB:20980-OAB/MT

 CERTIDÃO

Nos termos do Provimento nº41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 

1.221, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, 

via DJE, para manifestar-se no prazo legal, acerca da “Contestação”, 

apresentada às fls. 75/87.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38038 Nr: 652-31.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIRA MACHADO DE OLIVEIRA, Nelcira 

Machado de Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Código 38038.Vistos etc.Levando em consideração que (os) executado 

(os) até o presente momento ainda não pagou (aram) a dívida, o que 

demonstra intenção em não quitar o débito, defiro o pedido penhora, via 

Bacenjud, em seus eventuais ativos financeiros da firma individual (CNPJ), 

bem como nas aplicações pessoais (CPF) do (os) executado (os), uma 

vez que o empresário individual responde pessoalmente com seu 

patrimônio pelas dívidas da atividade empresarial. Para tanto, procedo a 

penhora via Bacenjud, em eventuais ativos financeiros da executada 

NELCIRA MACHADO DE OLIVEIRA (CNPJ 05.803.731/0001-99 e CPF 

695.668.281-87) no valor de R$ 16.519,36 (dezesseis mil, quinhentos e 

dezenove reais e trinta e seis centavos).Defiro ainda a consulta para 

eventual restrição veicular no sistema RENAJUD, caso reste infrutífera a 

tentativa de bloqueio de valores.[...] limitado ao valor total da dívida, 

conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações, bem como a 

consulta no sistema RENAJUD.Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (os) Executado (os) para que, querendo e, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça embargos. Neste caso, determino seja transferida 

para a conta única, vinculando o valor a este processo, com a lavratura 

do termo de penhora nos autos e consequente intimação das 

partes.Infrutífera a providência, intime-se o exequente para que indique 

bens penhoráveis do (os) executado (os), certos e determinados, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do CPC. Ressaltando-se que, sem o atendimento desta 

determinação, não será deferida nova busca aos sistemas Bacenjud, 

Renajud, Infoseg, Infojud, etc., bem como expedição de ofícios para 

qualquer órgão público ou privado, devendo a Secretaria deste Juízo, 

remeter o feito ao arquivo provisório independente de nova determinação 

judicial, caso o exequente insista em indicar bens INCERTOS E/OU 

INDETERMINADOS.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55066 Nr: 179-40.2018.811.0027

 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: João Henrique Domenicis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMPOS BOTTOS - 

OAB:21151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Acordo Judicial ajuizada por João 

Henrique Domenicis em face de Rafael Garcia de Morais Lemes, todos 

devidamente qualificados.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituído.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

Havendo expresso desinteresse do requerido na realização do ato, este 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55781 Nr: 552-71.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcilio de Souza Amaral, Antonio Carlos 

Daguano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida (art. 827 do CPC), consignando-se que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora dos bens indicados pelo exequente, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se os 

executados dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora do (s) executado 

(s), intime-se o exequente para que indique bens certos e determinados 

do executado passíveis de penhora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38038 Nr: 652-31.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIRA MACHADO DE OLIVEIRA, Nelcira 

Machado de Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 (...) Os extratos juntados nos autos pela executada além de especificar 

que se trata de conta corrente, demonstra que a executada faz diversos 

tipos de movimentação financeira, tais como, transferências, saques, 

compra no cartão, ou seja, créditos e débitos de toda natureza se 

misturam, em uma verdadeira "confusão patrimonial" de uma pessoa só. 

Do mesmo modo, não há que se falar em impenhorabilidade do valor 

objurgado, pois este juízo não determinou em momento algum o bloqueio de 

proventos de natureza alimentar diretamente na fonte pagadora, publica 

ou privada (folha de pagamento). Fosse assim, não haveria a possibilidade 

de satisfazer o credor, pois, toda vez que ocorresse o bloqueio de um 

valor monetário em uma conta corrente, era só o devedor alegar que 

tratava-se de seus proventos de aposentadoria, pensão por morte, 

salário, etc., que estaria livre de adimplir suas dívidas, ficando a seu 

bel-prazer se deve ou não pagar, quando e como. Contando ainda com o 

instituto da prescrição civil. Por outro giro, a conta utilizada pela executada 

não é uma conta salário, que serve apenas para o empregador efetuar 

pagamento de seus empregados, além de não admitir depósitos de outras 

fontes. Nesse tipo de conta é vedada a cobrança de tarifas para a sua 

utilização. O empregado pode optar a não abrir uma conta de depósitos à 

vista ou de poupança, podendo utilizar a conta salário para usufruir de 

outros serviços bancários, o que pode ensejar a cobrança de tarifas 

pelos serviços ou pela realização de saques e consultas acima da 

quantidade gratuita estabelecida. Nota-se, que na conta salário não é 

admitida a realização de serviços de cheques e todas essas informações 

foram obtidas no site eletrônico do Banco Central do Brasil 

(http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/salario.asp). Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio do dinheiro penhorado via Sistema 

Bacenjud formulado pela executada. Vistas à exequente. Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40677 Nr: 745-94.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifestem nos autos, haja vista o advento do Provimento 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

Jauru, 9 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário
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Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 42165 Nr: 1604-13.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurelio Fernandes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifestem nos autos, haja vista o advento do Provimento 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

Jauru, 9 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1117-09.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Naiane Cristina Hilario Pocidonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON LEONIS RAIMUNDO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

compareça perante esta Secretaria da Vara Única, a fim de assinar o 

Termo de Guarda.

Jauru, 9 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35751 Nr: 479-44.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Regina Novak de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista o teor da certidão retro, seja a parte exequente intimada, 

a fim de que se manifeste nos autos.

Jauru, 30 de outubro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 36013 Nr: 597-20.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FRANCISCO COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Carbo, Cedro Higienizadora 3 

Irmãos LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565-MT, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Barros Neto - 

OAB:OAB/PE 31.327

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 9 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40671 Nr: 739-87.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifestem nos autos, haja vista o advento do Provimento 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

Jauru, 9 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 43060 Nr: 358-45.2017.811.0047

 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: ROSICLER ANTONIA VERISSIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 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 
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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, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 09 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 34744 Nr: 5-73.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 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 

norma 2.17.4.7 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 o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do ofício acostado aos autos, da lavra do 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual noticia o efetivo pagamento 

da Requisição de Pequeno Valor expedida.

Jauru, 09 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35078 Nr: 161-61.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 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 

norma 2.17.4.7 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 o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do ofício acostado aos autos, da lavra do 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual noticia o efetivo pagamento 

da Requisição de Pequeno Valor expedida.

Jauru, 09 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35087 Nr: 166-83.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 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 

norma 2.17.4.7 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 o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do ofício acostado aos autos, da lavra do 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual noticia o efetivo pagamento 

da Requisição de Pequeno Valor expedida.

Jauru, 09 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35108 Nr: 180-67.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 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 o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do ofício acostado aos autos, da lavra do 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual noticia o efetivo pagamento 

da Requisição de Pequeno Valor expedida.

Jauru, 09 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35498 Nr: 352-09.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Regina Novak de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 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 

norma 2.17.4.7 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 o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do ofício acostado aos autos, da lavra do 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual noticia o efetivo pagamento 

da Requisição de Pequeno Valor expedida.

Jauru, 09 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 36531 Nr: 787-80.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 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 

norma 2.17.4.7 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 o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do ofício acostado aos autos, da lavra do 

Departamento Auxiliar da Presidência, o qual noticia o efetivo pagamento 

da Requisição de Pequeno Valor expedida.

Jauru, 09 de março 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.: 30022 Nr: 1327-70.2011.811.0047

 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: Adelina de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Paula Regina Cardoso - OAB:OAB/MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor dos documentos apresentados às fls. 120/122 dos 

autos, INTIME-SE a Autarquia Requerida, mediante remessa dos autos 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

peticionado.

INTIME-SE, a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40906 Nr: 873-17.2016.811.0047

 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: Cleonice B da Silva Sobreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER DUARTE MEDEIROS, VANUZA 

SOARES COSTA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MAMEDES - OAB:4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia de Freitas Alvares 

- OAB:8.311, Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB:8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Júnior - OAB:OAB-MT 15.130

 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 reconvinte intimada, através de seus advogados via Diário 

de Justiça Eletrônico, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial a para o fim de atribuir valor à reconvenção, bem como 

providenciar o pagamento das custas e taxas devidas, sob pena de 

indeferimento da petição, nos termos do parágrafo único do art. 321, c/c 

art. 319, inciso V, art. 291 e 292, todos do CPC.

Jauru, 12 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31213 Nr: 1087-47.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Gonçalves Laredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Vistos.

Primeiramente, considerando que nos autos do processo de Embargos à 

Execução n.º 61-43.2014.811.0047 – Cód. 32737 a parte executada 

constituiu advogada na pessoa da ilustre causídica Dr.ª Katya Regina 

Novak de Moura para defender seus interesses, DETERMINO que sejam 

empreendidas as diligências necessária no sentido de providenciar o 

translado do referido instrumento procuratório para o presente feito.

No mais, considerando a falta de instrumento de substabelecimento dando 

poderes à ilustre causídica Dr.ª Vera Lúcia Novak para atuar como 

advogada da parte executada, INDEFIRO o pedido de juntada do 

instrumento de substabelecimento de fls. 73/74 dos autos, devendo a 

Secretaria providenciar o seu desentranhamento, mediante expedição de 

certidão, e posterior entrega à causídica peticionante, mediante termo de 

entrega.

Por fim, considerando o teor dos documentos de fls. 76/78 dos autos, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, mediante remessa dos autos 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

INTIME-SE a parte executada, através de sua advogada, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15036 Nr: 848-77.2011.811.0047

 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): Julieta Barroso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 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, 12 de março 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.: 34334 Nr: 1343-19.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO JOSÉ DA SILVA CONCRETOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 501 de 611



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada para que se manifeste acerca do aviso de 

recebimento juntado aos autos, com a seguinte mensagem: “Não existe o 

Nr.”.

Jauru, 12 de março 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.: 30015 Nr: 1319-93.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, via Diário de Justiça Eletrônica, para que 

se manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender pertinente.

Jauru, 12 de março 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.: 31008 Nr: 860-57.2012.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Alves Dias, Angela Maria da Conceição Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manfredi Cilento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DECRETO a revelia dos confinantes, dos réus ausentes e 

eventuais interessados, já que devidamente citados (fls. 46/47 e 37/41) 

deixaram transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta.

No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

abril de 2018, às 14h40min., sendo que as partes deverão apresentar o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do § 4º do at. 357 

do CPC, bem como providenciar a sua respectiva intimação, conforme 

determina o art. 455 do mesmo códex.

INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado, via DJE para que, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentar o rol de testemunhas, sob pena 

de preclusão (art. 357, § 4º, CPC).

Deverá o advogado da parte se atentar para a previsão contida no art. 

455 do CPC, no tocante a sua incumbência de intimar as testemunhas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

INTIME-SE a curadora especial nomeada às fls. 110/111 dos autos para 

que, compareça a solenidade designada.

 NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6242 Nr: 1243-79.2005.811.0047

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SV, ECdSV, SVJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdHMdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT 8.311, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o patrono da parte autora intimado, a fim de compareça ao balcão 

de atendimento da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fazer o levantamento do alvará expedido nos autos.

Jauru, 12 de março 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.: 32205 Nr: 1059-45.2013.811.0047

 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: MILTON DE FREITAS CAIRES, MARLENE BARBIERI 

CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado via DJE para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste acerca do inteiro teor do ofício de 

fls. 126/127 dos autos, providenciando a juntada aos autos da 

documentação pertinente, nos termos do Provimento n.º 09/2017-CGJ, 

bem como a mencionada no art. 3º, do Decreto Estadual n.º 412/2011.

Uma vez acostado aos autos a documentação pertinente, EXPEÇA-SE 

ofício endereçado ao INTERMAT, com o objetivo de requisitar, no prazo de 

15 (quinze) dias, o estudo cadastral do imóvel objeto da presente ação, 

fazendo menção ao processo administrativo n.º 548387/2017.

Decorrido o prazo sem manifestação, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33124 Nr: 440-81.2014.811.0047

 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: José Araujo da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, considerando o teor do extrato de fls. 137 dos autos, 

dando conta da existência de saldo remanescente na conta judicial, 

DETERMINO a intimação da Fazenda Pública Estadual, mediante remessa 

dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados 

necessários (número da agência, da conta bancária e do CNPJ do titular) 

para viabilizar a transferência dos valores.

Apresentadas as informações solicitadas, desde já, DETERMINO a 

expedição do competente alvará de levantamento para zerar o saldo da 
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conta, fazendo-se consignar os dados informados.

Providenciada a transferência dos valores ou decorrido o prazo sem que 

a parte requerida informe os dados para transferência, fato que deverá 

ser certificado, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12745 Nr: 1045-03.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Marcal Moveis e Eletrodomesticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 96 dos autos, para tanto, DETERMINO 

que a secretaria empreenda as diligências necessárias no sentido de 

transladar para este feito cópia da certidão de óbito do executado 

acostado nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 

228-02.2010.811.0047 – Cód. 13224, bem como, posteriormente, 

encaminhe oficio ao cartório distribuidor da comarca em que se deu o 

óbito, com o objetivo de se obter informações quanto a existência de 

inventário em nome do executado Miguel Marçal, inscrito no CPF n.º 

204.676.301-78.

Após, INTIME-SE a parte exequente, mediante remessa dos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13113 Nr: 115-48.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Gomes de Andrade 

Lima Filho - OAB:Proc do Estado, Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

OAB:Proc do Estado, Renata Maciel Cuiabano - OAB:Proc do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as informações prestadas pela parte exequente dando 

conta de que foi efetivado parcelamento da dívida, DEFIRO o pedido 

formulado na petição retro, para DETERMINAR a suspensão do curso da 

presente execução fiscal, pelo prazo de 01 (um) ano, tendo em vista que 

a adesão a parcelamento implica suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário (art. 151, inciso VI, do CTN c/c art. 922, do CPC).

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente, 

mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente 

(artigo 25, da Lei n.º 6.830/80).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31284 Nr: 40-04.2013.811.0047

 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: FLdS, LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB, MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida do feito, verifica-se que a deliberação contida no item ‘2’ 

da Ata n.º 01/2015 (fls. 71 e 79/80) não guarda relação com o presente, 

uma vez que trata de deliberação de custeio de exame de D.N.A., 

referente ao processo n.º 464-46.2013.811.0047 – Cód. 31674. Ainda, 

constata-se que o requerente à época do ajuizamento da presente ação 

contava com pouco mais de 16 (dezesseis) anos de idade e, atualmente, 

encontra-se com mais de 21 (vinte e um) anos. Desta feita, DETERMINO a 

abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, 

requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32869 Nr: 202-62.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdOC, OMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB-MT 13.944-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB-MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente à fl. 158 dos autos, para 

tanto, DETERMINO a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e § 1°, do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo de suspensão sem a manifestação do exequente ou 

sem que sejam localizados bens penhoráveis, desde já, DETERMINO o 

arquivamento do presente feito, consoante art. 921, § 2°, CPC, 

observando-se os ditames de seus §§ 3° e 4°.

INTIME-SE a parte exequente, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1195 Nr: 328-74.1998.811.0047

 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): José Tolentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a dívida em questão diz respeito a condenação da 

exequente no pagamento de custas processuais (fls. 79/81), não se 

amoldando, assim, aos casos previstos na Lei n.º 13.340/06, INDEFIRO o 

pedido formulado às fls. 188 dos autos.

No mais, DETERMINO que a secretaria certifique o decurso do prazo 

mencionado na decisão de fls. 185 dos autos, bem como promova o 

integral cumprimento das determinações constantes da referida decisão.

INTIME-SE a parte exequente, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5681 Nr: 715-45.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Sandro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito, sob pena de arquivamento, nos 

termos do art. 485, §1º, do CPC, fazendo-se consignar as advertências do 

parágrafo único do art. 274, do CPC.

INTIME-SE o advogado parte autora, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.
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Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25223 Nr: 992-43.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FÉLIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o pleito formulado pelo requerente para que as quantias 

depositadas em favor do mesmo em Juízo sejam levantadas sem o 

desconto do IRRF, ao argumento de “ser indevido, conforme reiteradas 

decisões da Justiça Federal”, entendo que o pleito não merece prosperar.

O artigo 27 da Lei nº. 10.833/2003 estabelece que:

“Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em 

cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou 

requisição de pequeno valor, será retido na fonte pela instituição 

financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3% (três 

por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento 

do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal”.

2. Nos exatos termos do artigo acima citado impõe-se a tributação pelo 

imposto de renda, que deve incidir à alíquota de 3% (três por cento), sobre 

o montante pago em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante 

precatório ou requisição de pequeno valor, sem quaisquer deduções, no 

momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.

3. Desta feita, possuindo este Juízo competência delegada da Justiça 

Federal para deliberar sobre a matéria, em observância ao que reza o 

dispositivo acima citado determino que seja descontado o valor 

correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte.

4. Assim, determino o levantamento das quantias atinentes aos RPV’s, 

desde que recolhido o valor atinente ao referido imposto, nos termos do 

artigo 27 da Lei nº. 10.833/2003.

5. Por conseguinte, expeçam-se os correspondentes alvarás judiciais 

para o levantamento das quantias atinentes aos RPV’s em favor da parte 

requerente (Ref: 81) e de seu patrono (Ref: 82).

6. Intimem-se as partes.

 7. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 09 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33989 Nr: 146-21.2017.811.0048

 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: DIONE PORTELA, GUSTAVO PANIAGO SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, 

GISELE ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27550 Nr: 659-57.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE SOUZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulado nos presentes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT 

em face de LUCINÉIA DE SOUZA DOURADO, conforme fundamentação 

supra, homologando os cálculos apresentados pela embargante.3.1. 

Traslade-se de cópia desta sentença ao feito principal (código nº. 8132) e, 

por corolário, determino que se proceda da seguinte forma no feito 

principal:a) Determino que se requisite, expeça-se ofício requisitório de 

RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito.3.2. 3.2. Pela sucumbência, já que devida, fica a parte 

requerida condenada, solidariamente, no pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do 

Novo Código de Processo Civil. 3.3. Após o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira – MT, 05 

de março de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28322 Nr: 940-13.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIEGO MEDEIROS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:MT 15616

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o autor do fato para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar continuidade ao pagamento do valor da 

transação penal aceita por ele, devendo apresentar nos autos os 

comprovantes dos pagamentos faltantes.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71612 Nr: 468-52.2017.811.0109

 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: LENICE TEREZINHA ZANELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLAUDIO DIER DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:
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Após deliberação das Partes, o Meritíssimo Juiz proferiu a seguinte 

decisão:

 Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo acima firmado em todos os seus termos, para que 

surtam os seus efeitos legais.

 Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito nos termos do art. 487, III, “b” do NCPC.

Sem custas judiciais.

Cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

 Nada mais havendo a constar, o Meritíssimo Juiz determinou que às 

15h30min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, 

Estagiário do Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia-MT 09 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 26098 Nr: 847-76.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NAFAMA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:Procurador, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilbal Felicio Garcia Neto - 

OAB:OAB/MT 11443

 Vistos, etc.

DEFIRO o requerimento à fl.107, no que tange a INTIMAÇÃO da executada 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto à penhora/bloqueio 

realizado.

Exaurido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46375 Nr: 164-34.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR FERREIRA QUADRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

À Secretaria para que proceda à cobrança das custas judiciais, intimando 

o executado à pagá-las no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70437 Nr: 1473-46.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PONTES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Visto etc.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas Andre Razo 

Mesquita Cassiano (em Claudia) e Aleph Almeida Barbosa (em Sorriso).

Designo a data de 28/06/2018 às 14h40 para a continuação da solenidade. 

Intime-se a testemunha Rosineide Aparecida de Souza.

Defiro o pedido do MP, expeça-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Edenilson Luiz Frutuoso de Lima.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 08 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73380 Nr: 1441-07.2017.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON YUJI NOGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Cumprida a finalidade da carta precatória, devolva-a para o Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 08 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63288 Nr: 412-24.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Vistos, etc.

 Primeiramente, rechaço as preliminares arguidas em contestação, tendo 

em vista a teoria da asserção. As condições da ação são aferidas pelas 

afirmações da parte autora. O fato de o caminhão ser de propriedade da 

requerida é matéria de mérito, que deverá ser analisada na sentença, não 

havendo, assim, ilegitimidade de parte. Ademais, a parte autora anexou a 

sua petição inicial documentação farta, bem como narrou os fatos 

ocorridos e concluiu fazendo os seus pedidos, portanto, não visualizo 

inépcia da inicial.

 Em razão do requerimento da parte requerida (fls. 107/108), quanto a 

produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução para 

data de 31 de maio de 2018, às 14:10 horas.

 Destarte, nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, incumbe 

as partes a intimação das testemunhas arroladas, salvo as hipóteses 

exemplificadas no § 4º, do mesmo artigo, devendo informar/justificar tal 

necessidade em tempo hábil para expedição e intimação das mesmas.

 Intime-se o agente público envolvido no acidente para prestar depoimento.

 Defiro o pedido de depoimento pessoal do representante legal do 

requerido.

 Intime-se o médico legista para prestar esclarecimentos sobre o exame de 

corpo de delito. Entendo que não há necessidade do perito responder a 

quesitos antes da audiência, sendo que qualquer dúvida poderá ser 

esclarecida na solenidade.

 Quanto à reprodução simulada dos fatos, deixo para apreciar a sua 

necessidade na audiência designada.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Marcelândia, 09 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47566 Nr: 1349-10.2009.811.0109

 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: CLAUDINETE FERREIRA DE SOUZA

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos etc.

 Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 

1.010, § 1º do Código de Processo Civil.

Havendo recurso adesivo, intime-se o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

 Após, ou não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando as 

formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 09 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67786 Nr: 175-19.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a executada não foi encontrada, embora tenham sido 

feitas várias tentativas de citação, defiro o pedido de CITAÇÃO da 

executada via postal nos endereços informados nas fls. 15.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72376 Nr: 895-49.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FERNANDES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a embargada para apresentar respostas aos embargos à 

execução.

 Marcelândia/MT, 09 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 15944 Nr: 1174-21.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comercio de Madeiras Vafra Ltda, 

VILSON BRUN TRINDADE, ALVINA DENIZE BOIRA, LAURI MONTEIRO, 

LUIZA MARGARIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gonçalo de Moraes Filho - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT

 Vistos, etc.

 Intimem-se os executados para manifestarem quanto aos requerimentos 

às fls. 444/454.

Certifique-se decurso de prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Marcelândia-MT, 09 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 1425-58.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE SALES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vista às partes para alegações finais no prazo legal de forma sucessiva. 

Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 08 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63288 Nr: 412-24.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Vistos, etc.

 Primeiramente, rechaço as preliminares arguidas em contestação, tendo 

em vista a teoria da asserção. As condições da ação são aferidas pelas 

afirmações da parte autora. O fato de o caminhão ser de propriedade da 

requerida é matéria de mérito, que deverá ser analisada na sentença, não 

havendo, assim, ilegitimidade de parte. Ademais, a parte autora anexou a 

sua petição inicial documentação farta, bem como narrou os fatos 

ocorridos e concluiu fazendo os seus pedidos, portanto, não visualizo 

inépcia da inicial.

 Em razão do requerimento da parte requerida (fls. 107/108), quanto a 

produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução para 

data de 14 de junho de 2018, às 14:50 horas.

 Destarte, nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, incumbe 

as partes a intimação das testemunhas arroladas, salvo as hipóteses 

exemplificadas no § 4º, do mesmo artigo, devendo informar/justificar tal 

necessidade em tempo hábil para expedição e intimação das mesmas.

 Intime-se o agente público envolvido no acidente para prestar depoimento.

 Defiro o pedido de depoimento pessoal do representante legal do 

requerido.

 Intime-se o médico legista para prestar esclarecimentos sobre o exame de 

corpo de delito. Entendo que não há necessidade do perito responder a 

quesitos antes da audiência, sendo que qualquer dúvida poderá ser 

esclarecida na solenidade.
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 Quanto à reprodução simulada dos fatos, deixo para apreciar a sua 

necessidade na audiência designada.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 09 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34086 Nr: 1396-41.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilene Martins dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1396-41.2010.811.0111 (Código 34086)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Cilene Martins dos Santos Ferreira

Vistos em correição.

Indefiro o pedido formulado pela parte exequente, eis que a providência 

postulada já foi realizada e o resultado restou frustrado. Inobstante 

constar no extrato do sistema BACENJUD que o executado mantém 

relacionamento com a instituição financeira mencionada, o fato é que não 

há qualquer saldo de ativo financeiro em nome da executada perante a 

referida instituição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando 

bens do devedor passíveis de penhora ou requerer o que entender de 

direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 1º de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65928 Nr: 442-48.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: QUESIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZELY PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): QUESIA VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

79320651272, Rg: 3962913, Filiação: Marisa dos Santos Vieira e Moacir de 

Araujo Vieira, data de nascimento: 08/10/1981, brasileiro(a), natural de 

Santarem-PA, casado(a), autonoma, Telefone 3595-1407/99717-1495. 

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: JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido pela ofendida e 

EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, 

CPC c/c art. 13 da Lei nº 11.340/06. Sem custas. Ciência ao Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

e baixas necessárias. Matupá/MT, 05 de março de 2018.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Suelen BarizonJuíza 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, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 07 de março de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69307 Nr: 2368-64.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de CONCILIAÇÃO foi redesignada para o dia 10 

de abril de 2018, às 13:00 horas, devendo a parte requerente comparecer 

juntamento com seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65637 Nr: 272-76.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ROSA PETINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael da Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de CONCILIAÇÃO foi redesignada para o dia 05 

de junho de 2018, às 13:00 horas, devendo a parte requerente 

comparecer juntamento com seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 1019-31.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Vistos. (1) ABRA-SE vista para o Ministério Público informar o atual 

endereço das testemunhas Arthur Dias de Freitas e Isaac Cosme do 

Nascimento. (2) Após, venham-me os autos conclusos para designação 

de audiência de instrução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 1038-37.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dermival Aparecido Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Vistos. (1) Permaneçam os autos conclusos para a prolação da 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 56120 Nr: 257-78.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS CONCEIÇÃO DE MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 Vistos. (1) HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas 

faltantes. (2) DECRETO a revelia do acusado Jonas Conceição de Maria, 

uma vez que citado mudou-se de residência sem comunicar o novo 

endereço ao juízo (CPP, Artigo 367). (3) ABRA-SE vista à Defesa para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. 

(4) Após, conclusos para prolação de sentença.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59964 Nr: 200-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIELTON PEREIRA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos. (1) HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da testemunha 

formado pelo Ministério Público. (2) OFICIE-SE a POLITEC para que 

apresentem respostas da pericia de fl. 45 no prazo de 20 (vinte) dias. (3) 

CONSIDERANDO que o advogado dativo nomeado em favor do acusado 

Erielton Pereira Sena, REVOGO a nomeação constante de fls. 77, 

arbitrando em seu favor pelos atos processuais até então praticados, o 

equivalente a 03 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários. (4) NOMEIO a 

advogada Andreia Ferdinando Varea para atuar em defesa do acusado a 

partir deste momento, arbitrando em seu favor a importância equivalência 

a 07 URH. (5) Com o retorno do laudo pericial ABRA-SE vista ao ministério 

Público e após a defesa para apresentação de memoriais finais escritos 

no prazo de 05 (cinco) dias. (6) Após, conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60575 Nr: 419-39.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO ARMANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 419-39.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60575.

 Vistos em correição.

Ante o teor da cota ministerial de Ref. 68 e, tendo em vista que em 

consulta ao backup arquivado em pasta própria por este Juízo, a gravação 

feita em audiência referente à inquirição da testemunha José Aparecido 

Armondes encontra-se inaudível, DESIGNO o dia 24 de abril de 2018, às 

17h45min, para realização da oitiva de referida testemunha.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60820 Nr: 492-11.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berckson Moreira dos Santos Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 60820

Processo nº 492-11.2016.811.0111

Vistos em correição.

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 15 de maio de 

2018, às 12h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62107 Nr: 1049-95.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TENEDINI SURIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Vistos. (1) REVOGO a nomeação feita ao Dr. Ruy Portella de Souza e, 

NOMEIO como defensor dativo do acusado a advogada Dra. Angelita 

Kemper. Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionada advogada em 07 (sete) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. 

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 

Intime-se o advogado nomeado da presente decisão. (2) DEFIRO o prazo 

de 05 (cinco) dias para defesa juntar novos documentos nos autos. (3) 

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público, posteriormente, à Defesa, para 

apresentarem memoriais finais na forma escrita no prazo de 05 (cinco) 

dias. (4) Após, venham-me os autos conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 1186-77.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1186-77.2016.811.0111.

Código Apolo nº 62352.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 17, REVOGO a nomeação feita a Dra. 

Elizandra Simone Soares Alves e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Ederson Leite da Costa, o advogado GIOVANNE GOMES DE 

ARAÚJO, que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 13.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64811 Nr: 2563-83.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO LORENÇON, TARCISIO EXPEDITO DE 

SOUSA, VICENTE IAGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº 2563-83.2016.811.0111

Código nº 64811

Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação do Ministério Público de Ref. 72, SOLICITE-SE 

informação sobre o cumprimento da precatória de Ref. 33.

Assim, com o retorno da Carta Precatória da Comarca de Guarantã do 

Norte/MT (ref. 33), devidamente cumprida, ABRA-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público e, posteriormente à Defesa, para apresentação de 
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memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada.

Após, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença.

CUMPRA-SE, com urgência.

Matupá/MT, 09 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65432 Nr: 156-70.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Autos nº 156-70.2017.811.0111.

Código nº 65432.

Vistos em correição.

Tendo em vista a apresentação das razões recursais pela Defesa 

constituída do acusado (Ref. 125), cumpra-se os item 3 e 4 da decisão de 

Ref. 94.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 09 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69482 Nr: 2466-49.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 69482

Processo nº 2466-49.2017.811.0111.

 Vistos em correição.

1) RECEBO o recurso de apelação interposto à Ref. 127 pela Defesa.

2) INTIME-SE o Ministério Público para que ofereça contrarrazões no prazo 

legal.

3) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70123 Nr: 2785-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIRAN CASSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA, 

LEONARDO APARECIDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA e o faço 

para CONDENAR os acusados LEONARDO APARECIDO CARVALHO e 

TAIRAN CÁSSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA, já qualificados nos autos, 

nas sanções dos artigos 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

(...)Cumpra-se, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 07 

de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60361 Nr: 340-60.2016.811.0111

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ZEILINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 340-60.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60361.

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 09, REVOGO a nomeação feita a 

Dra. Roselúcia Rodrigues de Souza e NOMEIO como defensor dativo do 

requerido o advogado Nilson Allan R. Portela, que deverá ser intimado nos 

termos da decisão de fls. 01-03.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 09 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60301 Nr: 317-17.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 60301

Processo nº 317-17.2016.811.0111

Vistos em correição.

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 15 de maio de 

2018, às 13h.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61070 Nr: 605-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 61070.Processo nº 605-62.2016.811.0111Vistos em 

correição.1) Ante o teor da certidão de Ref. 17, REVOGO a nomeação 

feita a advogada Dra. Elizandra Simone Soares Alves e NOMEIO como 

defensor dativo do acusado Edinaldo Gomes de Souza, o advogado IGOR 

NEVES DE CARVALHO, devendo acompanhar o acusado na audiência a 

ser designada pela conciliadora do Juízo.Tomando em conta a natureza da 

causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 02 (dois) URH(...), 

de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o “múnus” 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do 
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mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (...) Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE o advogado 

nomeado da presente decisão.3) No mais, INTIME-SE o acusado, a fim de 

comparecer à audiência de proposta de suspensão condicional do 

processo, em data a ser designada conforme a pauta da conciliadora 

deste Juízo. Cumpra-se.Matupá/MT, 09 de março de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 418-54.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 418-54.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60574.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 60, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Agassis Favoni de Queiroz e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Gilmar Koglin de Oliveira, o advogado ARLON DE SOUZA PORTO, que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 40.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71771 Nr: 3534-34.2017.811.0111

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 

PREFEITURAS MUNICIPAIS - CSPM, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIAO 

NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL – UNSP 

/SINDICATO NACIONAL, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MT, 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDIMED/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3534-34.2018.811.0111 (Código 71771)

Classe – Assunto: Consignação em Pagamento

Requerente: Município de Matupá

 Requerido: Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e Outros

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 – AUTORIZO o depósito judicial no valor de R$ 20.903,41 (vinte mil e 

novecentos e três reais e quarenta e um centavos).

3 – CITEM-SE os requeridos para provarem o seu direito, nos termos do 

artigo 547 do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71744 Nr: 3521-35.2017.811.0111

 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: AJDMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3521-35.2017.811.0111 (Código 71744)

Requerente: Antonio José Moraes Vieira

Requerido: Silvia Pereira de Carvalho Vieira

Vistos.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

4 – DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a qual deverá 

ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o agendamento de acordo 

com a pauta disponível.

5 – CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus advogados.

6 – Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72746 Nr: 354-73.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 354-73.2018.811.0111 (Código 72746)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução da União Estável

Requerente:Vanderlei Beppler

 Requerido: Cassiane Carniel

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

4 – DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a qual deverá 

ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o agendamento de acordo 

com a pauta disponível.

5 – CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus advogados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65842 Nr: 400-96.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel dos Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à MANOEL 

DOS SANTOS COSTA, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 

143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

18.01.2016 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: MANOEL DOS SANTOS COSTA;Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (18.01.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.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).DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º do art. 496 do CPC.(...).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o necessário. 

Matupá/MT, 06 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59809 Nr: 141-38.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON LUCAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

VILSON LUCAS DE CARVALHO o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (03.11.2015).Assim, 

em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: VILSON LUCAS DE CARVALHO;Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): 

data do requerimento administrativo (03.11.2015).Prazo para cumprimento 

da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 2412-20.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Pommer, TEREZINHA R. FREITAS, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, ORIVALDO PRUNELLI, NAIR DE 

FATIMA PRUINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536-B

 Processo nº 2412-20.2016.811.0111 (Código 64581)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Florêncio Rodrigues de Freitas

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a petição retro 

(ref.36).

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73317 Nr: 626-67.2018.811.0111

 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): FERNANDO BERTOLIN, JOCIMARA BERTOLIN 

CARDOZO, Edison Luis Cardozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 626-67.2018.811.0111 (Código 73317)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerido: Edison Luis Cardozo e Outros

Vistos em correição.

1 – RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 – CITE-SE a parte requerida para opor embargos à monitória, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do 

débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos 

termos do art. 701, §1º, NCPC.

3 – Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, §2º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57926 Nr: 1144-62.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO IRINEU ROCKEMBACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 Autos nº 1144-62.2015.811.0111.

Código APOLO nº 57926.

Vistos em correição.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 12, este Juízo determinou a intimação do embargante para instruir 

os embargos com cópia das peças processuais relevantes.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Em que pese a determinação proferida pelo nobre colega que antecedeu 

esta Magistrada, verifico a desnecessidade do embargante instruir os 

presentes autos.
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 Isso porque, após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

não há mais necessidade de instauração de processo de execução 

autônomo, processando-se a impugnação à execução nos próprios autos. 

Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono do 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58243 Nr: 1277-07.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELICIANO GOMES CRUZ, MARIA 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Autos nº 1277-07.2015.811.0111.

Código Apolo nº 58243.

Vistos em correição.

CUMPRA-SE integralmente e, COM URGÊNCIA o despacho de Ref. 03.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 473-05.2016.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Conceição de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Autos nº 473-05.2016.811.0111.

Código nº 60761.

Vistos em correição.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 04, este Juízo determinou a intimação do embargante para instruir 

os embargos com cópia das peças processuais relevantes.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Em que pese a determinação proferida pelo nobre colega que antecedeu 

esta Magistrada, verifico a desnecessidade do embargante instruir os 

presentes autos.

 Isso porque, após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

não há mais necessidade de instauração de processo de execução 

autônomo, processando-se a impugnação à execução nos próprios autos. 

Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono do 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60795 Nr: 482-64.2016.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRVANDO LUIZ MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos nº 482-64.2016.811.0111.

Código nº 60795.

Vistos em correição.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 04, este Juízo determinou a intimação do embargante para instruir 

os embargos com cópia das peças processuais relevantes.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Em que pese a determinação proferida pelo nobre colega que antecedeu 

esta Magistrada, verifico a desnecessidade do embargante instruir os 

presentes autos.

 Isso porque, após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

não há mais necessidade de instauração de processo de execução 

autônomo, processando-se a impugnação à execução nos próprios autos. 

Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono do 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 350-07.2016.811.0111

 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: JPDL, JLSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO, JSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 350-07.2016.811.0111 (Código 60392)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Jhon Lennon Silva Martins

Requeridos: Emerson Martins de Oliveira e Jaqueline Silva Almeida

Vistos em correição.

Intime-se a parte para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, bem como para informar o paradeiro da requerida 

Jaqueline Silva Almeida.
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Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67074 Nr: 1047-91.2017.811.0111

 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: ERdS, NdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Processo nº 1047-91.2017.811.0111 (Código 67074)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Emy Rafaela de Souza

Requerido: Anderson Ribeiro Souza

Vistos em correição.

Defiro o requerimento ministerial (ref.19).

Designe-se audiência de conciliação, conforme a pauta da conciliadora do 

Juízo.

Designada data, intimem-se as partes para comparecerem a audiência de 

conciliação/mediação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66884 Nr: 933-55.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOP, ZCOP, JGOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC, FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Processo nº 933-55.2017.811.0111 (Código 66884)

Classe – Assunto: Cumprimento Provisório

Exequente: Elizabeth Oliveira Pacheco e Outros

Executado: Paulino Capitani

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição retro 

(ref.28).

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73287 Nr: 615-38.2018.811.0111

 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: MPDEDMG, SR, GRF, TRF, GRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 615-38.2018.811.0111(Código 73287)

Classe – Assunto: Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas

Requerentes: Salete Rasnheski e Galdiney Rodrigues Ferreira

Vistos.

Trata-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial firmado 

perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por SALETE 

RASNHESKI e GALDINEY RODRIGUES FERREIRA ambos qualificados nos 

autos em epígrafe, referente à guarda, direito de visitas e prestação 

alimentícia dos menores THIAGO RASNHESKI FERREIRA e GABRIEL 

RASNHESKI FERREIRA.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido, assinado em conjunto 

por Salete e Galdiney, acha-se regular e se tratando de homologação de 

acordo ajustada entre os próprios interessados, o qual preserva o melhor 

interesse dos menores e estabelecem compromissos e obrigações 

recíprocos para os genitores, há de ser prestigiada a vontade dos 

contraentes, inclusive como forma de estimular aos próprios interessados 

que encontrem soluções alternativas a seus conflitos e litígios.

 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas pelos requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos termos 

do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54857 Nr: 1012-39.2014.811.0111

 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): DIORGGY RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS, 

DIEGO DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIORGGY RICARDO ALMEIDA DOS 

SANTOS, Rg: 2339416-1, Filiação: Anita Aparecida de Almeida e Arnaldo 

Aparecido Barbosa dos Santos, data de nascimento: 11/06/1992, 

brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), Telefone 66 

9925-8042 e atualmente em local incerto e não sabido DIEGO DOS 

SANTOS FREITAS, Cpf: 04367255174, Rg: 2175302-4, Filiação: Maria dos 

Santos e Artur Dias de Freitas, data de nascimento: 27/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Ivinhema-MS, convivente, pedreiro, Telefone (66) 

9920-3233. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: 1 - INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS para comparecer na 

administração do Fórum para retirada do bem apreendido nos autos, 

mediante comprovação de propriedade, no prazo de 90 (noventa) dias. 2 - 

INTIMAÇÃO DE DIEGO DOS SANTOS FREITAS quanto a determinação da 

devolução do montante apreendido, visto que inexiste prova de que sejam 

de origem ilícita.

Despacho/Decisão: Autos nº: 1012-39.2014.811.0111.Código Apolo nº: 

54857.Vistos.Considerando que a sentença retro deixou de dar 

destinação aos objetos apreendidos nos autos e ainda não entregues, 

descritos à fl. 31, chamo o feito à ordem para sanar referida 

irregularidade.Constato que inexiste nos autos qualquer prova de que o 

aparelho celular apreendido seja de origem ilícita. Sendo assim, 

DETERMINO que se proceda a intimação dos acusados, para que 

compareçam junto a Administração do Fórum da Comarca de Matupá/MT, 

para retirada do bem apreendido nos autos, mediante comprovação de 

propriedade, no prazo de 90 (noventa) dias.Decorrido o prazo sem que o 

proprietário do bem manifeste interesse em reavê-lo, diante do lapso 

temporal de mais de 02 anos da apreensão, bem como que referido bem 

não é passíveis de doação, assim como não mais interessa ao processo, 
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determino, a DESTRUIÇÃO do objeto. Quanto aos demais objetos, tendo em 

vista que se tratam de um prato e uma gilete, que até o presente momento 

o proprietário não manifestou o interesse em reavê-los, bem como não são 

passíveis de doação, assim como não mais interessam ao processo, 

determino a DESTRUIÇÃO dos objetos.Por fim, no pertinente aos valores 

apreendidos, constato que inexiste nos autos qualquer prova de que 

sejam de origem ilícita. Sendo assim, DETERMINO a devolução do montante 

apreendido, em favor de Diego dos Santos Freitas.Não sendo encontrados 

nos endereços fornecidos nos autos, DETERMINO suas intimações via 

edital.No mais, cumpridas todas as determinações constantes nos autos, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.Cumpra-se.Matupá/MT, 08 de 

junho de 2017.Suelen BarizonJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 12 de março de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41917 Nr: 1935-56.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Alves Belém

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256

 DECISÃO

Visto etc.

Acolho pedido ministerial de fl. 180, vez que o réu não foi localizado para a 

intimação pessoal, tendo mudado de endereço sem prévia comunicação a 

este juízo, decreto-lhe à revelia, com fulcro no artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

Intime-se a Defesa para manifestar sobre o teor da certidão de fl. 165.

 Oficie-se ao Juízo da Comarca de Rosário Oeste para informar sobre o 

cumprimento da carta precatória acostada à fl. 150.

 Expeça-se carta precatória ao juízo da Comarca de Marcelândia/MT para 

realização da oitiva da testemunha Elvio Bonmmann, a ser cumprida no 

endereço indicado à fl. 180.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44195 Nr: 305-23.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Alda Brusarello 

Weihrich - OAB:17407/0, Silverio Soares de Moraes - Procurador 

Municipal - OAB:12.006

 DECISÃO

Vistos etc.

 Ante a manifestação pela concordância dos valores apresentados pelo 

exequente, HOMOLOGO os valores calculados.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados 

à inicial, 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.

 Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, destaco que, a 

teor do art. 85, §7º, do CPC, esses só serão devidos desde que não seja 

oferecida impugnação pela Fazenda Pública. No caso em análise a 

Fazenda Pública não apresentou impugnação, assim, deixo de fixar 

honorários advocatícios de sucumbência.

 Tendo em vista o contrato de fl. 13, determino que seja expedido RPV em 

separado para o patrono da exequente, conforme planilha de fl. 93/94.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21245 Nr: 1720-80.2010.811.0030

 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: Nevio Ferreira Mendes, Marina Felismina Correa 

Mendes, Julindo Èrico de Almeida, Silvane Ferreira Mendes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramão Rodrigues Filho, União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Vistos, etc. Trata-se de embargos de terceiro opostos por Névio Ferreira 

Mendes e Marina Felismina Correa Mendes, Juliando Érico de Almeida e 

Silvane Ferreira Mendes de Almeida em face de Ramão Rodrigues Filhos e 

Fazenda Nacional. Alega os embargantes possuem a posse dos imóveis 

descritos à inicial, contudo, os referidos imóveis foram penhorados nos 

autos de cód. 1214 ... É o relatório. Decido.Dispõe o art. 674 do CPC .... 

seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Neste 

sentido o § 1º do mesmo dispositivo afirma que os embargos podem ser 

de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.No caso dos 

autos cinge-se a controvérsia em relação a posse do bem, já que alegam 

os embargantes que possuem este direito em relação ao imóvel. ...Fixo os 

pontos controvertidos: a procedência ou não do pleito inaugural e demais 

consectários legais. Forte no princípio dispositivo, necessária a produção 

de prova oral no caso em apreço, razão pela qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/08/2018, às 14 h 30 min. Intimem-se 

as partes para apresentarem o rol de testemunhas, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC).Nos 

termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A inércia do 

advogado em relação à comunicação da testemunha implica a desistência 

da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).Em observância com o que dispõe 

o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as partes para que estas manifestem 

se há esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a presente decisão 

se torna estável.No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC.Intimem-se...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42248 Nr: 2333-32.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Madaleno de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Visto etc.

Designo audiência para o dia 08/08/2018, às 14h00min, para realização de 

audiência de continuação de instrução e julgamento.

 Intime-se a Defesa para manifestar sobre o endereço da testemunha 

Abraão Aparecido dos Santos, no prazo de 03 (três) dias.

 Posteriormente, intimem-se as testemunhas Roseane Aparecida de 

Almeida, Abraão Aparecido dos Santos e o acusado para comparecerem 

em audiência.

 Oficie-se ao Juízo de Várzea Grande/MT, solicitando informação acerca 
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do cumprimento da carta precatória expedida à fl. 229.

 Indefiro o pedido de fl. 224/224-verso e mantenho a decisão de fls. 

216/216-verso, vez que o Ministério Público não demonstrou empecilho ou 

dificuldade para realização da diligência.

 Ciência ao Ministério Público e a DPE/MT.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42027 Nr: 2098-65.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zac Lene Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT8506-A

 Visto etc.Considerando a certidão de fl. 118, revogo a decisão de fls. 111 

e determino o seguinte: tendo em vista a necessidade de realização de 

perícia, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 18/05/2018, às 10h30min. a ser 

realizada nas dependências deste Fórum.Para tanto, nomeio como perito o 

Dr. Vinicius Gatto Cavalcante Oliveira e fixo a quantia de R$ 220,00 

(duzentos e vinte reais), a título de honorários periciais, os quais deverão 

ser pagos pelo requerido, haja vista a concessão da gratuidade da justiça 

ao autor. A parte requerida deverá proceder com o depósito judicial do 

valor dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas.O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.A parte requerente deverá 

comparecer com carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os 

exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s).Apresentado o laudo, expeça-se alvará de levantamento do 

valor depositado na conta judicial. Quesitos do Juízo:1) 

....e24)...?.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intimem-se as partes acerca do teor da decisão, bem com para apresentar 

quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Com a 

juntada do laudo pericial, conceda-se vistas dos autos às partes para 

manifestação, no prazo de 10 dias. Em seguida, voltem-me 

conclusos.Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68812 Nr: 330-94.2018.811.0030

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINECAL – Sindicato das Indústrias de Extração de 

Calcário do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Tributos de Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Humberto da Silva 

Maizman - OAB:4501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de mandado de segurança de natureza preventiva com pedido 

de decisão liminar impetrado por SINECAL – Sindicato das Indústrias de 

Extração de Calcário do Estado de Mato Grosso em face do ato a ser 

praticado Sr. Secretário Municipal de Tributos de Nobres.

 Narra a inicial que o Prefeito Municipal de Nobres/MT editou o decreto n. 

010/2018, o qual regulamenta a lei municipal n. 1.470/2017 que dispõe 

sobre o registro, acompanhamento e fiscalização da exploração mineral 

no município de Nobres/MT. Ocorre que, o referido decreto municipal impõe 

a apresentação de uma série de documentos para demonstração do 

faturamento líquido de cada empresa, sob pena de aplicação de gravosas 

penalidades. A documentação exigida viola o Código Tributário, a lei 

Federal que trata da exigência da CEFEM (compensação financeira pela 

exploração de recursos minerais), bem como a Constituição Federal. 

Assim, pugna pela concessão de pedido liminar, a fim de que sejam 

suspensas as exigências previstas no art. 2º da Lei 1470/2017 e do 

decreto 010/2018, ambas do Município de Nobres.

 Com vista dos autos o impetrado rechaçou os argumentos do impetrado e 

ao final pugnou pelo indeferimento da medida liminar.

 É o relatório. Decido.

 Dispõe o art. 10 da Lei 12.016/09 que a inicial será desde logo indeferida, 

por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança 

ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal 

para a impetração.

O art. 1º do mesmo diploma legal estabelece que o mandado de segurança 

será concedido para proteger direito liquido e certo.

 Por sua vez, a súmula 266 do STF afirma que não cabe mandado de 

segurança contra lei em tese.

 No caso dos autos, busca o impetrante a suspensão do Decreto Municipal 

010/2018 e da lei 1.470/17. A lei Municipal dispõe sobre o registro, 

acompanhamento e fiscalização da exploração de recursos minerais no 

território de Nobres/MT, por sua vez, o Decreto n. 010/2018 regulamenta a 

referida lei, estabelecendo prazos para apresentação de documentos, 

dentre outras regulamentações.

 Conforme se verifica, o mandado de segurança foi impetrado contra lei 

em tese, tendo o Decreto somente repetido os termos da legislação 

municipal. Além disso, o Decreto 010/2018 não veicula quaisquer efeitos 

concretos imediatos, dependendo para sua plena incidência, de atividade 

a ser desenvolvida no plano estritamente administrativo. Assim, não é 

possível a utilização do mandado de segurança, a teor do que dispõe a 

súmula 266 do STF.

 Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – 

ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO 

MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via 

jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim 

considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes 

constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que 

têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente 

previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não 

se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não 

podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle 

abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em 

geral. Precedentes. (STF. AGREG no MS 32809/DF).

Na verdade, busca a impetrante, por meio transverso, reconhecer a 

inconstitucionalidada da Lei municipal, impugnando o decreto, o que é 

vedado, devendo, se for o caso, mover ação de inconstitucionalidade 

contra a lei.

Por outro lado, o fato da legislação municipal exigir a comprovação de 

recolhimento de imposto que tem como sujeito ativo outro Ente, não quer 

dizer que está a exigir ou esteja cobrando imposto de competência de 

outro ente público.

È atributo do Município fiscalizar a atividade e exigir comprovação de 

regularidade da atividade, nada impedindo de exigir documentos 

referentes à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e outras 

necessárias ao bom funcionamento da empresa.

 Ante o exposto, INDEFIRO a inicial por ausência de direito líquido e certo, e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69113 Nr: 452-10.2018.811.0030

 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: Moacyr Battaglini
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Langer, Luiz de Menezes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6565/O

 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$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez 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): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 2816-86.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Nardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Schamme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 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 a efetuar o preparo da carta 

precatória, juntando comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68480 Nr: 219-13.2018.811.0030

 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): Angela Kemzia Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 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): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68568 Nr: 248-63.2018.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednéia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassardem - OAB:11338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF e do artigo 1033, § 1º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para fornecer 

no prazo legal, o resumo da inicial para expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 11669 Nr: 1450-32.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Brito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Cuida-se de processo de execução de pena do reeducando Ronaldo Brito 

de Almeida.

 O MPE em cota de fls. 394 requer que seja declarada extinta a 

punibilidade do recuperando em razão do cumprimento integral da pena 

aplicada.

Eis o necessário. DECIDO

Considerando a cota do MPE e ainda os documentos acostados, os quais 

comprovam que houve cumprimento integral da pena, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de RONALDO BRITO DE ALMEIDA, relativamente ao 

presente feito, em virtude do cumprimento da pena que lhe foi imposta, 

com fundamento no arts. 109 e 202, ambos, da LEP.

Contudo, dispõe o artigo 202 da Lei de Execução Penal, que cumprida ou 

extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões 

fornecidos por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer 

notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela 

prática de nova infração penal ou em outros casos expressos em lei.

Dessa forma, não é necessário que se aguarde o decurso do prazo de 

dois anos do cumprimento ou extinção da pena para que se obtenha o 

sigilo a respeito da condenação. Este passou a ser uma decorrência 

automática do cumprimento ou extinção da pena.

Promovam-se as devidas comunicações, para que não constem da folha 

corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou por 

auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, nos 

termos do artigo 202 da Lei de Execução Penal.

Oficie-se o TRE sobre o cumprimento de pena, a teor da Súmula n. º 09 do 

TSE.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, independentemente de 

nova conclusão, proceda-se ao arquivamento do feito, com baixa na 

distribuição, mediante as formalidades legais.

P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

 Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39515 Nr: 429-95.2017.811.0031

 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: OAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES, SEdS, SPEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a suspensão dos serviços da Defensoria Pública nesta 

Comarca, determino a intimação dos requeridos Sidney Estevo de Souza e 

Samara Patricia Estavo de Souza, pessoalmente, bem como da 

representante do menor José Diogo Estevo de Souza, para que diga, no 

prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse no prosseguimento da ação, bem 

como quanto a possibilidade de contratar advogado particular, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça constar tal informação em sua certidão.

No caso de declarada a impossibilidade de contratar advogado, nomeio 

como defensor dativo o Dr. Luiz Anilton Gonçalves, OAB/MT 23502-O, o 

qual deverá ser intimado, para que diga se aceita a nomeação no prazo de 

10 (dez) dias.

Aceitado o encargo, intimem-se as partes para que digam, no prazo de 10 

(dez) dias, se pretende produzir novas provas, momento em que deverá 

especificá-las e arrolá-las, se for o caso.

Em se tratando de prova oral e testemunhal, consigno que as partes 

deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, 

NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 
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intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia-MT, 31 de janeiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9720 Nr: 164-40.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Fernandes de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O, José Afonso Fraga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Vistos.

 Intime-se o requerente para, querendo apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de nova conclusão, remeta-se os autos a 

instância superior.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Nortelândia, 07 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30185 Nr: 98-89.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o requerente para, querendo apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de nova conclusão, remeta-se os autos a 

instância superior.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Nortelândia, 07 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9722 Nr: 166-10.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssem 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Vistos.

 Intime-se o requerente para, querendo apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de nova conclusão, remeta-se os autos a 

instância superior.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Nortelândia, 07 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31198 Nr: 312-46.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denfesoria Publica/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:163.08-A

 Vistos.

 Intime-se a requerente para, querendo apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de nova conclusão, remeta-se os autos a 

instância superior.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Nortelândia, 07 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9721 Nr: 165-25.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Balduíno dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

 Intime-se a requerente para, querendo apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de nova conclusão, remeta-se os autos a 

instância superior.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Nortelândia, 07 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31054 Nr: 171-27.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:

 CERTIFICO e dou fé, que o defensor do réu, DR. ALIDER GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, faleceu aproximadamente uns dois anos.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 001/2018

O Excelentíssimo Senhor Dr. Fernando Kendi Ishikawa, MM. Juiz de Direto 

e Diretor do Foro da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, no uso de suas 

atribuições legais e,

RESOLVE:

PUBLICAR: a relação das entidades com cadastro regular, de acordo com 

o Artigo 7.32.26 do Provimento 005/2015-CGJ - "Retornando os autos, à 

diretoria publicará a relação das entidades com cadastro regular". digitei.

RELAÇÃO DE ENTIDADE COM CADASTRO REGULAR:

 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Escola Especial 

"A Serviço da Vida"

A Entidade relacionada terá o prazo de 10(dez) dias da publicação deste 

edital, para apresentar o projeto que será analisado pelo Juiz Diretor para 

verificar se está na forma exigida pelo Artigo 7.32.26.1 do Provimento 

005/2015-CGJ.
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Nova Canaã do Norte-MT, 12 de março de 2018.

Dr. Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52645 Nr: 1312-93.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

 O acusado, devidamente citado via edital, consoante certidão à fl. 81 

(Ref: 29), não apresentou resposta à acusação no prazo legal.

 Assim, em razão da desativação da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio como defensor dativo do acusado, o nobre causídico, Dr. 

ANTONIO CALZOLARI - OAB/MT nº 21254/O, cuja verba honorária será 

fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o mencionado defensor, sobre o teor da 

nomeação, bem como para apresentar resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa a defesa do réu, ofertar documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do artigo 396-A do CPP.

 Após, venham-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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51101 Nr: 389-67.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARGENERO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Inicialmente defiro o pleito acusado à fl. 434 - Ref: 151, por se tratar de 

pedido para se ausentare da comarca para trabalhar na Cidade de Novo 

Progresso/PA, por 90 (noventa) dias.

Ademais, ante o decurso do prazo, intime-se o acusado para comprovar 

seu atual endereço.

Juntadas as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47279 Nr: 453-48.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSV, VSV, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVV

 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:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça 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 de ambas as parte 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, intimem-as, por meio de seus defensor nomeado ou 

advogados constituídos, 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.(...).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, a prejudicialidade de 

todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33886 Nr: 46-52.2008.811.0090

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que as custas e taxas judiciárias foram 

recolhidas e juntadas às fls. 114/117.

Assim, cumpra-se conforme o(a) despacho/decisão de fl. 145.

Intime-se a parte requerida para apresentar alegações finais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-56.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 19 de março de 2018 às 

14h30min.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 12/2018- DF.

 O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 518 de 611



 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 11/2018/DF, datada de 

09/03/2018, disponibilizada no DJE - Edição nº 10215/2018, que tratou da 

convocação em regime extraordinário, de todos os servidores lotados na 

Secretaria da Vara Única/Juizado Especial para, em conjunto com este 

Magistrado e Assessores de Gabinete I e II, executarem/efetuarem as 

atividades/andamentos de processos a serem correicionados, visando à 

efetivamente da prestação jurisdicional.

 CONSIDERANDO o cancelamento da convocação referida na citada Por 

taria em razão de convocação para data oportun a.

 RESOLVE:

 Art. 1º - REVOGAR o inteiro teor da Portaria nº 11/2018/DF, datada de 

09/03/2018, disponibilizada no DJE - Diário da Justiça eletrônica - Edição nº 

10215/2018.

 Art. 2º INFORMAR aos Servidores anteriormente convocados, que será 

expedida nova Portaria para convocação para data oportuna.

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Afixe-se no mural para conhecimento.

 Nova Monte Verde, 12 de março de 2018.

 Bruno César Singulani França

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64940 Nr: 899-48.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRCP, APSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Código 64940 - Autos n. 899-48.2014.811. 0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Nos termos do art. 694 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 13h30.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61887 Nr: 45-88.2013.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMS, JAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:13964/MT

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro nos artigo 485, V e § 4º, do Código de Processo Civil. 

CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários de 

advocatícios devidos ao advogado Marco Antônio Sophia Dorado em 

razão de sua nomeação como curador especial da requerida, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor dos 

honorários advocatícios devidos ao profissional em 04 URHs, equivalente 

à R$ 3.520,20 (CNGC, art. 303).Sem custas eis que as partes são 

beneficiárias da justiça gratuita (fls.52).Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique. Intimem-se. Cumpra-se.Nova 

Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67415 Nr: 686-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e diante da manifestação favorável por parte do Ministério 

Público, JULGO PROCEDENTE a presente ação, o que faço com 

fundamento no art. 487, inciso I c.c. o art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil e art. 1.694, parágrafo primeiro, do Código Civil, a fim de:A) 

CONDENAR o requerido de ADILSON DE LIMA, qualificado nos autos, ao 

pagamento de pensão alimentícia que fixo em 62,89% (sessenta e dois 

virgula oitenta e nove por cento) do salário mínimo, atualmente 

correspondente ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais centavos), 

devidos desde a citação, a serem pagos até o dia 10 de cada mês 

mediante depósito em conta da representante dos autores, ou, ainda, 

pessoalmente, mediante recibo.B) CONCEDER a guarda definitiva de 

ANDRESSA SCHERVINISKI DE LIMA, ANDERSON DOS SANTOS DE LIMA E 

ALESSANDRO DOS SANTOS DE LIMA, à genitora ADRIANA DOS SANTOS 

SCHERVINISKI, assegurada a possibilidade do requerido exercer seu 

direito de visitas em relação aos filhos na forma como especificada na 

petição inicial.Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se após os autos.Deixa este Juízo consignado, 

desde logo, que eventual recurso a ser interposto contra a presente 

decisão será recebido apenas no efeito devolutivo, em virtude do disposto 

no art. 1.112, parágrafo primeiro, inciso II do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo do prazo de recurso para o réu revel, que começará a correr a 

partir da publicação da presente sentença em Cartório, intime-se o 

requerido, através de via postal, no endereço constante dos autos, a fim 

de que tome ciência da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte 

Verde/MT, 9 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75490 Nr: 2-78.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erison Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Cód - 75490 - JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na 

denúncia para CONDENAR ERISON GOMES DA SILVA como incurso nas 

penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.À vista destas circunstâncias 

analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime tipificado 

no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 em 06 (seis) anos de reclusão.Não 

há agravantes nem atenuantes. Não há causas de aumento. Verifico ainda 

que o acusado é primário e não há notícia de que integre organização 

criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, motivo pelo qual 

diminuo a pena em 2/3. Desta forma, ERISON GOMES DA SILVA fica 

condenado definitivamente a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao 

pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, adotando como valor do 

dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da dos fatos, o 

qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.Com 

fundamento no artigo 33, § 2°, alínea “b”, e artigo 59 do Código Penal, o 

sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade 

definitiva punida com reclusão em regime aberto. A Suspensão 

Condicional da Pena é incabível, uma vez que cabível, nos termos do artigo 

77, inciso III, do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, § 1°, do 

Código de Processo Penal, CONCEDO ao sentenciado ERISON GOMES DA 

SILVA o direito de recorrer em liberdade, eis que, a meu sentir, não mais 

subsistem os motivos ensejadores que lastrearam a decisão que decretou 

a prisão preventiva.Expeça-se o necessário.Fixo o valor de 10 URH (R$ 
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8.965,07 - oito mil e novecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) 

- tabela de Honorários da OAB/MT - a título de honorários advocatícios ao 

dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, OAB/MT nº 53.553, tendo em vista a 

apresentação de resposta à acusação, devendo ser suportado pelo 

Estado de Mato Grosso.Tudo cumprido, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69104 Nr: 17-18.2016.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69104 - Autos n. 17-18.2016.811.0091.DECISÃOVistos em 

correição.No que tange ao pedido liminar, observando-se as informações 

trazidas aos autos, não resta dúvida de que, neste momento, o 

deferimento do pedido de guarda provisória em favor da genitora preserva 

o interesse do menor, especialmente porque regulariza a situação fática 

existente, uma vez que é a genitora quem detém a guarda de fato do 

menor.Isso porque, estando os beneficiários em segurança, pode a 

marcha processual transcorrer de forma tal que a parte requerida usufrua 

de seu direito constitucional de ampla defesa, com todas as prerrogativas 

que o rito ordinário lhe permite.Assim, com fundamento no art. 1584 do 

Código Civil, CONCEDO a guarda provisória de MICAELLY EMILLY DOS 

SANTOS SILVA à genitora, ora requerente, DENISE DOS 

SANTOS.Outrossim, levando em conta a presumida necessidade dos 

menores e à míngua de maiores informações quanto aos rendimentos do 

réu, fixo os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, o que equivale a quantia de R$ 286,20 (duzentos e oitenta 

e seis reais e vinte centavos),, totalizando o valor a ser pago em favor do 

menor até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, devendo ser 

depositado na conta a ser informada pela autora nos autos, bem como 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.Analisando os 

autos, 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.Designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 14h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37341 Nr: 457-58.2009.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAPS, APP, TAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Código 37341 - Autos n. 2009/69

 DECISÃO

Vistos em correição.

No que tange ao pedido liminar, observando-se as informações trazidas 

aos autos, não resta dúvida de que, neste momento, o deferimento do 

pedido de guarda provisória em favor dos requerentes preserva o 

interesse do menor, especialmente porque regulariza a situação fática 

existente, uma vez que são eles quem detêm a guarda de fato do menor.

Isso porque estando os beneficiários em segurança, pode a marcha 

processual transcorrer de forma tal que a parte requerida usufrua de seu 

direito constitucional de ampla defesa, com todas as prerrogativas que o 

rito ordinário lhe permite.

Assim, com fundamento no art. 1584 do Código Civil, CONCEDO a guarda 

provisória de DIMILSON ALMEIDA DOS SANTOS aos requerentes, ARY 

PRESTE PEDROSO e TERESINHA ALMEIDA PEDROSO.

Acolho o pedido ministerial retro, pois entendo ser necessária a oitiva do 

menor DIMILSON ALMEIDA DOS SANTOS, em audiência, já que a Lei 

12.010/2009 introduziu a previsão de que, em se tratando de maior de 

doze anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em 

audiência (art. 28, § 2.º, do ECA). A nova regra foi introduzida para que a 

guarda siga o mesmo procedimento previsto para a adoção.

Assim sendo, intimem-se os requerentes e o menor, bem como o Ministério 

Público para comparecer em audiência de para oitiva de Edimilson Almeida 

dos Santos, designada para o dia16/04/2018, às 18h oportunidade na qual 

será analisado o pleito ministerial de homologação de acordo.

Cite-se e intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 1312-61.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, nos termos do art. 53, II, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito e determino a 

remessa dos autos à comarca de Feliz Natal/MT, com as nossas 

homenagens.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65033 Nr: 969-65.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CP, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, nos termos do art. 53, II, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito e determino a 

remessa dos autos à comarca de Feliz Natal/MT, com as nossas 

homenagens.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71333 Nr: 1425-44.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS, NMM, NMM, NMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 71333 - Autos n. 1425-44.2016.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

 Nos termos do art. 321 do CPC, intime-se o autor para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos certidão de 

dependentes habilitados juntos ao INSS em nome do de cujus, a fim de 

aferir o polo passivo da demanda.

Após, ao Ministério Público para manifestação no prazo de 15 dias.

Em seguida venham os autos conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67137 Nr: 481-76.2015.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Antonichen Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vettorello Empreendimentos Imobiliários Ltda - 

ME, Reinoldo Frederico Noetzold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67137 - Autos n. 481-76.2015.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Em que pese a notícia de acordo entabulado entre as partes às fls. 

264/265, na ação de usucapião, ainda que se aplicando a mesma 

inteligência do artigo 216-A da Lei 6.015/73, não são dispensáveis as 

manifestações da União, do Estado e do Município, devendo, também, ser 

cumprida a exigência prevista no artigo 225, §3º, da Lei n. 6.015/73 (Lei de 

Registros Públicos).

Assim, cumpra-se a decisão de fls. 260 em sua integralidade, remetendo 

as cópias as Fazendas Públicas, Municipal, Estadual e Federal, bem como 

ao Ministério Público.

Outrossim, compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

encontra-se em dissonância do proveito econômico pretendido pelo 

requerente, conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil.

Desta forma, intimem-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, retificando o valor da causa e recolhendo as 

custas remanescentes, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do Código de Processos Civil.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.

 Após, retornem conclusos.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65267 Nr: 1167-05.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF, JMR, TGdS, WRdAS, IHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 65267 – Autos n. 1167-05.2014.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Verifico que os réus, apesar de citados e intimados para apresentarem 

resposta, não o fizeram.

 Assim, intime-se, derradeiramente, via DJE, o advogado constituído pelos 

denunciados para que apresente resposta à acusação no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação do causídico, intimem-se os 

denunciados pessoalmente a constituírem novo advogado em igual prazo.

Deverá o oficial de justiça indagar se os acusados possuem condições 

financeiras de constituir novo patrono ou se desejam a nomeação de 

defensor dativo ou defensor público, advertindo-os que caso não 

apresentem resposta no prazo assinalado ser-lhes-á nomeado defensor 

pelo juízo.

 Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70349 Nr: 743-89.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70349 - Autos n. 743-89.2016.811.0091.DECISÃOVistos em 

correição.No que tange ao pedido liminar, observando-se as informações 

trazidas aos autos, não resta dúvida de que, neste momento, o 

deferimento do pedido de guarda provisória em favor da genitora preserva 

o interesse do menor, especialmente porque regulariza a situação fática 

existente, uma vez que é a genitora quem detém a guarda de fato do 

menor.Isso porque, estando os beneficiários em segurança, pode a 

marcha processual transcorrer de forma tal que a parte requerida usufrua 

de seu direito constitucional de ampla defesa, com todas as prerrogativas 

que o rito ordinário lhe permite.Assim, com fundamento no art. 1584 do 

Código Civil, CONCEDO a guarda provisória de ANA VICTÓRIA AZEVEDO 

SILVA à genitora, ora requerente, LILIAN FERNANDA DA SILVA 

COSTA.Outrossim, levando em conta a presumida necessidade dos 

menores e à míngua de maiores informações quanto aos rendimentos do 

réu, fixo os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, o que equivale a quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e 

sessenta e sete reais), totalizando o valor a ser pago em favor do menor 

até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, devendo ser 

depositado na conta a ser informada pela autora nos autos, bem como 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.Analisando os 

autos, 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.Tendo em 

vista que o requerido reside em outra comarca, por ora deixo de designar 

audiência de conciliação, (art. 334, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66202 Nr: 1908-45.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSO, ESdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 Código 66202 - Autos n. 1908-45.2016.811. 0091

 Despacho

Vistos em correição.

 Analisando os autos, 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.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 04/06/2018, 

às 14h30.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

autora ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória 

à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Outrossim, considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de 

atuar nesta Comarca, bem como o teor da certidão de fl. 40, desconstituo 

o defensor dativo Sabino Ribeiro Soares nomeado nos autos, e nomeio a 

advogada Cintia Laureano Leme, inscrita na OAB/MT sob o nº 6907/O, 

para patrocinar os interesses da requerente.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para manifesta, no prazo 

legal, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, conforme dispõe o 

art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno. Ciência ao Ministério Público.
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 9 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66584 Nr: 176-92.2015.811.0091

 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: SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial e DECRETO O 

DIVÓRCIO DAS PARTES, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial, ressalvados os direitos de terceiros.Via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício ao Cartório de Registro civil competente para a devida 

averbação.Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.Desta 

forma, CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos 

honorários de advocatícios devidos ao Advogado atuante do feito, na 

seguinte forma:Ao advogado Vítor Rondon Borges de Campos nomeado 

como curador especial para defender a requerida, por estar em local 

incerto e não sabido e ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos ao 

profissional em 04 (quatro) URH, que equivale a R$ 2.999,64 (dois mil 

novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos (CNGC, 

art. 303).Expeça-se a certidão de honorário em favor do 

advogado.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61103 Nr: 936-46.2012.811.0091

 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: MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Eron da Silva Lemes Junior - OAB:16101-O, Fernando Luis 

Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

JULGO PROCEDENTE o pedido exordial e DECRETO O DIVÓRCIO DAS 

PARTES, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, ressalvados 

os direitos de terceiros, devendo a requerente voltar a usar o nome de 

solteira: MALVINA DE SOUZA.Via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro civil competente para a devida averbação.Condeno o requerido 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 8º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil.Desta forma, CONDENO o Estado do 

Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários de advocatícios na 

seguinte forma:Ao advogado Nicolas Massaharu Ishitani, OAB/MT 15.285 

nomeado como curador especial para defender o requerido, por estar em 

local incerto e não sabido e a inexistência de Defensoria Pública nesta 

comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos ao 

profissional em 04 (quatro) URH que equivale a R$ 2.999,64 (dois mil 

novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos (CNGC, 

art. 303). Expeçam-se as certidões de honorários em favor dos 

advogados.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde, 9 de março de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66497 Nr: 152-11.2018.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CLÁUDIO ALVES PEREIRA para ficar ciente 

da audiência designada para o dia 25 de abril de 2018, às 10h00min no 

Fórum da Comarca de Nova Ubiratã-MT.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56051 Nr: 874-50.2015.811.0107

 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: Ozemar Rossetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159/O

 Intimação dos Advogados das Partes REQUERENTE E REQUERIDA para 

efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

intimação das partes para prestar depoimento pessoal. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência" BEM COMO proceder a intimação da parte REQUERIDA acerca 

da petição de ref. 135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50691 Nr: 56-69.2013.811.0107

 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: Dilson Pedro Goi, LORENI SIRLEI GRENZEL GOI, GLADE 

LUCIA SCHUSSLER HERRMANN, MARTINHO HERRMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA, Ivanir Ferlin, 

OLINA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:18892, Fabiano 

Gavioli Fachini - OAB:5.425-B, Fernanda Gavioli Fachini - 

OAB:11.032-O, Mateus Menegon - OAB:11.229-B, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 6.781

 INTIMO OS ADVOGADOS DO REQUERIDO, ACERCA DA DECISÃO A 

SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos. Considerando que este Magistrado estará 

em usufruto de compensatórias nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017 

(Expediente n.: 0101588-77.2017.811.0000) assim como diante da 
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necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO o ato aprazado para 

o dia 04/04/2018, às 14h30min, permanecendo inalterados os demais 

comandos lançados anteriormente. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. 

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32573 Nr: 569-76.2009.811.0107

 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: MARLENE TEREZINHA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, LUCIANA 

LIMA - OAB:OAB/SP 149.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA INFORMAÇÃO DE FL. 171-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16870 Nr: 24-16.2003.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B/MT, Éden Osmar da Rocha - OAB:4.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA EXECUÇÃO, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29892 Nr: 257-08.2006.811.0107

 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: Agropecúaria Tocantins Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.R. Empreendimentos Imobiliários Limitada-ME, 

Alexandre Elemer Kenez, Otto Wilhelm Hupfeld

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aléxandro Adriano Lisandor de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 6.675-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL REJTMAN - 

OAB:129244

 INTIMO OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS/APELADOS, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTEM AS SUAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO.

 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: VALCIR ANTONIO BELUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APICE-ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA

 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

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA EXECUÇÃO.

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEGISLAINE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA EXECUÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-05.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI VEIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora informe o 

novo endereço da requerida, sob pena de extinção e arquivamento. 

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-05.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI VEIGA (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora informe o 

novo endereço da requerida, sob pena de extinção e arquivamento. 

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-87.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE VICTOR GOMES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora informe o 

novo endereço da requerida, sob pena de extinção e arquivamento. 

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz Substituto.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-87.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE VICTOR GOMES COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora informe o 

novo endereço da requerida, sob pena de extinção e arquivamento. 

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz Substituto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-62.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR AUGUSTO BUCHNER (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 31/08/2017, ÀS 13:30 HORAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-24.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR WEBER ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, COMPAREÇA NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/09/2017, ÀS 13 HORAS.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-30.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010036-30.2015.8.11.0107 REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: VALERIA APARECIDA DE ARAUJO Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que o patrono da parte 

reclamante informou que a reclamada efetuou o pagamento do débito, fato 

que dá ensejo à extinção do mesmo. Ante ao exposto, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Libere-se eventualmente a quantia suficiente para a 

satisfação do débito em favor da parte autora. Devolva-se à(s) parte(s) 

executada(s) o valor excedente, se houver. P. R. I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Ubiratã/MT, 10 de maio de 

2017. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz Substituto.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 783-31.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Cunha, Idrosina Nogueira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramón Grego Carnero, Cláudia do Carmo 

Grego, Liliana Maria Grego Forneris, Maria Socorro Carnero Bellon de 

Crego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rober Caio Martins Ribeiro - 

OAB:14404 MT, Roberley Rodrigues Ribeiro - OAB:3022 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A, George Mutran Neto - OAB:MG/101.023

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que digam acerca da manifestação do Sr. Perito 

(f. 467-468) no prazo de cinco dias.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 581-19.2015.811.0095

 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): AMARAILTON BRAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 106, via Bacenjud, para tentativa de localização do 

endereço do requerido, conforme extrato em anexo.

Com o resultado da pesquisa, intime-se o requerente para pugnar o que dê 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 595-32.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de pesquisa de endereço através do Bacenjud, 

observando o CNPJ da parte requerida conforme consta na petição inicial: 

13.321.281/0001-26.

Após a realização da pesquisa, caso positiva, intime-se a parte autora 

para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65967 Nr: 432-23.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FRANCISCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido de BECENJUD a fim de buscar possíveis atuais endereços 

do executado (CPF 786.250.171-34).

Caso seja encontrado endereço diverso daquele constante na inicial, 

expeça-se o necessário para citação. Caso contrário, manifeste-se a 

parte autora em 05 dias.

Caso o processo fique parado aguardando diligência da parte autora por 

mais de 30 dias, certifique a secretaria e após intime-se a autora 

pessoalmente para dar andamento no feito no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-26.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO NOGUEIRA AUGUSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/04/2018, às 8h20min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 12 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-11.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELOMENA VALERIO NETO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/04/2018, às 11h40MIN. Certifico 

ainda que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte 

autora, deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 12 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-93.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/04/2018, às 12h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 12 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-78.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SOARES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/04/2018, às 09h40min. Certifico 

ainda que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte 

autora, deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 12 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-18.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/04/2018, às 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 12 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62172 Nr: 1427-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do acusado, Dr. 

Reynaldo Oliveira Ruy. Oficie-se a Escola Municipal do Birro acerca desta 

decisão. Aguarde-se o cumprimento da pena. Após, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4081 Nr: 538-64.2002.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriony Mazzer Marques Silva 

- OAB:18.064, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285/MT, Roberto 

Carloni de Assis - OAB:11.291, Ruy Nogueira Barbosa. - 

OAB:4.678-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a consulta ao sistema INFOJUD restou infrutífero, 

determino a busca de veículos em nome do executado via sistema 
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RENAJUD.

É possível a realização de busca 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, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, 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.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19886 Nr: 1161-16.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petroleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Cachambú Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema Bacenjud, 

defiro em parte o pedido formulado pelo exequente às fls. 145.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17690 Nr: 655-74.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Trindade Filho -ME, Ismael Trindade Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 Vistos etc.

Tendo em vista que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

determino a busca de veículos em nome do executado via sistema 

RENAJUD.

É possível a realização de busca 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, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, 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.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40617 Nr: 367-58.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do Sul 

de MT - Sicred Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genaro Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Tendo em vista que a consulta ao sistema INFOJUD restou infrutífero, 

determino o bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca 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, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, 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.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7097 Nr: 26-76.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Gilberto Ferreira Doroteu, Maria das Graças 

Costa Melo, José Antonio Ferreira Doroteu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Matheus Shindy Hildebrandt Ide - OAB:17.742/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 526 de 611



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema RENAJUD, 

defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 237/238.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64951 Nr: 2632-57.2017.811.0022

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Jassen Nogueira 

- OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:MT/14-258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a Srª Gestora Judiciaria o prazo para o autor cumprir a 

decisão de ref. 04.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59327 Nr: 14-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Arce do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 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.: 61695 Nr: 1177-57.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Medeiros da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58538 Nr: 2273-44.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Isabel Lattanzi dos Santos, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67033 Nr: 317-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVIDENCE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, 

VALDETE LIMA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48996 Nr: 247-10.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Deonízio Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO DEONÍZIO FAGUNDES, Cpf: 

50640259120, Rg: 704471, Filiação: João Maria Fagundes e Zulmira 

Proença Fagundes, data de nascimento: 22/09/1964, brasileiro(a), natural 

de Palmas-RS, solteiro(a), mecânico, Telefone 9653-0764. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Reeducando acima qualificado, para que 

compareça a audiência admonitória no dia 11 de abril de 2018 às 

15h00min.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que o reeducando se 

encontra em local incerto e não sabido, defiro a cota ministerial de ref. 27, 

determino a intimação do reeducando por edital, com o prazo de 30 dias, 

para que compareça a audiência admonitória no dia 11 de abril de 2018 às 

15h00min.Cumpra-se com as formalidades necessárias para realização do 

ato.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Pedra Preta-MT, 03 de 

outubro de 2017.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 09 de março de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67063 Nr: 330-21.2018.811.0022

 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): Braulino Frederico de Almeida, Ed Carlos Melo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 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, 
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para cumprimento do mandado de citação, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44033 Nr: 145-22.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO RODRIGUES VIEIRA, Cpf: 

03194699130, Rg: 2654504-7, Filiação: José Vieira da Silva e Antonia 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 11/06/1993, brasileiro(a), natural 

de Rio Verde-GO, solteiro(a), desempregado, Telefone 66-9982 3666. 

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: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o réu Bruno Rodrigues Vieira, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 

10.826/03.Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA 

pena prevista para o crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta.Quanto aos 

antecedentes, verifica-se que o réu possui uma condenação penal 

transitada em julgado, contudo deixo para valorá-la na segunda fase da 

dosimetria da pena, para não configurar “bis in idem”.Quanto à conduta 

social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser 

o réu uma pessoa que provoque instabilidade social.Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes.Quanto às circunstâncias são neutras, não havendo nada a 

que valorar. Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, 

diante da própria tipificação penal.E, acerca do comportamento da vítima, 

não há o que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a 

coletividade.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos 

de reclusão.b) - Circunstâncias legaisVerifica-se que é caso de 

reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, 

pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do cometimento do 

crime.Verifico ainda a presença da circunstância agravante da 

reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu 

possui uma condenação pelo crime disposto no artigo art. 12 e 15 da lei 

10.826/03 e art. 28, I (advertência), da lei 11.343/06, conforme sentença 

prolatada aos autos, na Ação Penal de código 19758, tendo a sentença 

condenatória transitada em julgado em 27/01/2012.Desta feita, 

considerando que a atenuante da menoridade prepondera sobre a 

agravante da reincidência, nos termos do artigo 67, do CP, atenuo a pena 

do réu em 1/12 (um doze avos). Contudo, considerando que a pena não 

pode ir aquém do mínimo, bem como já foi já foi fixada no mínimo, deixo de 

reduzir da pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.c) - Causas de 

aumento ou diminuição de pena.Não há causas de aumento ou diminuição 

da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de 

reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do 

delito.DA MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 20 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.Lanço 

para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação 

utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.IV)-DISPOSIÇÕES 

FINAIS.Desta forma, considerando a pena aplicada ao réu e este ser 

reincidente, com fundamento na súmula 269 do STJ, estabeleço ao réu o 

REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, eis que não preenche os requisitos subjetivos 

dos artigos 44, inciso II, do Código Penal, tendo em vista o réu ser 

reincidente em crime doloso, consoante acima exposto.Deixo de conceder 

ao acusado a suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no 

artigo 77, inciso I, do Código Penal.Considerando o quantum da pena 

imposta ao réu, a fixação do regime semiaberto, bem como o réu 

respondeu em liberdade toda a instrução processual, verifico que tal 

situação se mostra incompatível com a possibilidade de se negar o direito 

de recorrer em liberdade, uma vez que quando da execução da pena, o 

denunciado não permanecerá mais custodiado.Desta feita, CONCEDO-LHE 

O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Condeno o réu ao pagamento de 

custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:a) lance o nome do réu no 

rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução definitiva do condenado. 

Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia 

de execução provisória, conforme item 7.29.8.1 da CNGC/MT.c) Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

Thales Lange de Paula, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) 

URH, conforme item 7.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 07 de março de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54829 Nr: 719-74.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belmira Gil Leiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria híbrida por idade na condição de 

segurado especial a Belmira Gil Leiras, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido a partir da data da entrada do 

requerimento administrativo, conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 

8.213/91, qual seja, 14 de março de 2016, conforme fls.25.Declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 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).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.Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância 

Superior, ante o disposto no § 2° do art. 475 do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 08 de março de 2018. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010003-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de 

março 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, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 8010003-33.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANE 

DA SILVA MENDONÇA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 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: 8010175-72.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A J TEORO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de 

março 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, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. Bem como, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, diante do que dispões o §2º do artigo 51, da Lei 

n.º 9.099/95. Processo: 8010175-72.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE ARAUJO 

Parte Ré: REQUERIDO: A J TEORO - ME 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: 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:

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 PEDRA PRETA , 12 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

dentro do prazo legal, sob pena de extinção do feito. Nº DO PROCESSO: 

1000089-64.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 374.800,00 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: 8010057-33.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILDA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

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 , 12 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-87.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - 

MT9947/B-B A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 
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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: 18/04/2018 Hora: 14:40, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000027-87.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 8.466,25; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS 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: 1000179-72.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (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 março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-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: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 25/04/2018 Hora: 14:20, juntamente com a parte autora, 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000179-72.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: EZILEIDE 

MARIA PEREIRA DO AMARAL Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-35.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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 , 8 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

MT16495/B A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 11/04/2018 Hora: 17:00, JUNTAMENTE 

COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000024-35.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.385,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARTIM ALVES CORREA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-27.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 , 12 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A 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: 02/05/2018 Hora: 14:00, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000182-27.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.465,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: NELY DE SOUZA PEREIRA Parte Ré: VIVO S.A. 

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 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

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-87.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 12 de março de 2018 

Dados do Processo: Processo: 1000027-87.2018.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 8.466,25; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107); Assunto: [TÍTULOS DE CRÉDITO]. Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO 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: 18/04/2018 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, 
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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.: 101812 Nr: 2401-17.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimar para no prazo legal, manifestar sobre a juntada de acórdão de 

ref.60

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97046 Nr: 824-04.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal, manifestar sobre a juntada do acórdão de 

ref.22

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123981 Nr: 2114-83.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Fatima Spinola do Prado Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Felipe Costa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO PEREIRA DE 

MAGALHAES - OAB:97962 , WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( redesignada para o dia 17 de maio 

de 2018, às 16h30min ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 142685 Nr: 5227-11.2017.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora ref. a juntada de referencia 47

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58259 Nr: 1172-61.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloysio Nunes Rondon Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intyimar para no prazo legal, manifestar sobre retorno dos autos e e 

juntada da decisão de ref.94

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103324 Nr: 2912-15.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Benedita de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal, manifestar nos autos sobre o retorno dos 

autos e da juntada de decisão do TRF de ref.73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15125 Nr: 98-74.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A, Jose Alves de Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que faço a intimação da parte autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar acerca da realizaçao ou não da pericia 

agendada pela Dra Claudia de Souza Rodrigues.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108175 Nr: 1140-80.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à parte autora para 

intimação de audiência designada para o dia 27 de março de 2018, às 

14h00min, conforme despacho de ref. 50.

 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.
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 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 02/05/2018 e DIA 

16/05/2018, 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)

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, 09 de março de 2018.

CARLOS ROBERTO B. DE CAMPOS

JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118184 Nr: 529-93.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à parte autora para 

intimação de audiência designada para o dia 27 de março de 2018, às 

14h30min, conforme despacho de ref. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 63587 Nr: 2431-91.2010.811.0028

 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: BB-Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ezequiel Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT, Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora ref. a juntada de referência 77

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133380 Nr: 1302-07.2017.811.0028

 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: Odilza Domingues Veras Otacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20332-A/MT

 PARTE REQUERIDA, audiência redesignada 27/03/2018 de 16:30 hora, 

conforme dspacho abaixo transcrito: "Vistos... Em razão de licença 

médica concedida a Magistrada titular da comarca, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 27 de março de 2018 às 16h30min. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. De Poconé/MT para 

Várzea Grande, 06 de março de 2018."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78727 Nr: 1086-22.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANILTON FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

70712661158, Rg: 24689327-7, Filiação: Antonio Luiz da Silva e Janete 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 11/11/1991, brasileiro(a), natural de 

Poconé-MT, solteiro(a), Telefone 65-9808-3994. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMANDO o Denunciado - AMILTON FERREIRA DA SILVA, 

para que compareça perante este Juízo e Comarca de Poconé/MT, sito na 

Av. Dom Aquino, nº 372 - Centro, no próximo dia 02 de Maio de 2018, às 

09:00 horas, ocasião em que será realizado seu Julgamento na Sessão do 

Tribunal do Júri, desta Comarca.

Despacho/Decisão: VISTOS, Em análise minuciosa dos autos, verifico que 

não houve êxito na intimação de testemunha essencial para a defesa, a 

Sra. Macielly da Silva.Dito isso, ante a necessidade da preservação do 

princípio do contraditório e a ampla defesa, DEFIRO o pedido do Defensor 

Público.Para tanto, DETERMINO a busca aos sistemas conveniados ao 

TJMT a fim de obter novo endereço da sobredita testemunha.Após, 

expeça-se nova car ta  precatór ia  para  in t imação da 

testemunha.Considerando que não há tempo hábil para a localização da 

Sra. Macielly até a sessão de julgamento anteriormente agendada, 

REDESIGNO a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 02 de maio de 2018 às 

09h00min. Certifique-se quanto ao decurso de prazo da citação por edital 

do réu.Ciência a Defensoria Pública e ao IRMP.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 09 de março de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140937 Nr: 4500-52.2017.811.0028

 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: MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ROCHA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à parte autora para 

intimação de audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 

13h30min, conforme despacho de ref. 22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74095 Nr: 2230-65.2011.811.0028

 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: Neuza Rondon da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucindo Tartuliano Franca, Catarino João Jose 

da Silva, Jose João da Silva, Jacinto João Jose da Silva, Verissimo de Tal, 

Dedé de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Manuel Ros Ortis Junior - 

OAB:5246, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o ofício da INTERMAT Ref.77, INTIME-SE as partes para 

manifestar-se, e requerer o que entender de direito, no prazo de 

15(quinze) dias.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019409-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019409-94.2016.8.11.0028 REQUERENTE: TEREZA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: 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. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo 

importante consignar que a parte autora alega ser consumidora por 

equiparação, nos termos do artigo 17, do CDC, pois que se trata de vítima 

de fato do serviço, sendo devida a inversão do ônus da prova. No caso 

dos autos, a parte autora alega que a inscrição é indevida porque não 

contraiu qualquer dívida perante a parte requerida e, diante da negativa da 

parte autora quanto à contratação de produtos ou serviços, incumbe à 

parte requerida provar que a parte autora manteve consigo o contrato, 

nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A parte 

requerida, por sua vez, juntou faturas do cartão de crédito comprovando 

pagamentos regulares e ainda com endereço que consta na fatura 

apontando o mesmo endereço indicado na petição inicial como sendo da 

Reclamante, comprovando a relação contratual entre as partes, ônus que 

lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Assim, a parte requerida comprovou fatos modificativo, extintivo e/ou 

impeditivo do direito da parte autora, na medida em que comprovou a 

contratação, constando inclusive assinatura da parte autora. Portanto, 

havendo provas da contratação e, consequentemente, não há falar-se em 

pagamento de indenização a título de danos morais, pois considerando a 

existência nos autos de provas de que a autora firmou contrato entre a 

reclamada, tenho que a conduta da empresa/requerida não pode ser 

considerada ilícita, de forma que outro caminho não vislumbro à presente 

demanda declaratória senão a sua improcedência. Assim, não tendo a 

autora se livrado do ônus probatório que lhes incumbia, não há falar em 

declaração de inexistência da dívida, tampouco em reparação de danos 

morais por suposta manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. No caso, a credora se limitou a cobrar o cumprimento de uma 

obrigação inadimplida pelo descumprimento do acordo pelo reclamante. 

Não houve nenhum tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança do 

débito que pudesse caracterizar a violação a qualquer dos direitos que 

decorrem da personalidade da parte autora. A cobrança, inclusive com a 

inserção de nome da reclamante no cadastro negativo de devedor está 

inserida nos limites éticos do direito subjetivo do credor em relação ao seu 

crédito. A propósito, se trata de exercício regular de um direito. Nesse 

sentido, a jurisprudência é vem se manifestando: CDC. COBRANÇA DE 

DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E DEVER DE 

INDENIZAR INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

A COBRANÇA DE DÍVIDA É ATO LEGÍTIMO DECORRENTE DE EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO E SOMENTE GERA O DEVER DE INDENIZAR 

QUANDO HOUVER ABUSO. NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE ATO 

ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, A COBRANÇA REALIZADA PELA 

RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, NEM ACARRETA, EM CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , 

Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 21/01/2009 Pág. : 155). ANTE O EXPOSTO, OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na presente demanda. Por 

consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC. 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. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011244-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011244-58.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE CAETANO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 
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tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Da preliminar – inépcia 

da petição inicial – ausência de requisitos essenciais ao ajuizamento da 

demanda A requerida suscita a preliminar de inépcia da inicia em razão do 

comprovante de residência juntado nos autos não ser válido, pois não 

esta em nome de terceiro e ainda não comprova nenhum vinculo a com a 

mesma. Rejeito a preliminar por não ser razão de extinção, e sim causa de 

julgamento do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por JOSE CAETANO DA SILVA em face de CLARO S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 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. Na inicial, o requerente narra que possuía um plano junto 

a requerida, alega que pediu cancelamento por não concordar com os 

valores, junto ao Call Center, que quitou todos os valores e não utilizou 

mais os serviços. Foi surpreendido com a negativa de efetuar compras no 

crédito, devida a restrição no seu CPF no valor de R$ 79,30 inserida em 

17/10/2015 – contrato n. 926801738. Sustenta que a negativação e 

indevida, que nunca foi notificado do débito e da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Em contestação, o requerido logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança, ou seja, trouxe aos autos provas 

da origem da divida, juntou as faturas detalhadas. Destaco que o 

requerente trouxe aos autos um comprovante de endereço em nome de 

terceiros com endereço nesta cidade de Poconé, porém não comprovou 

qualquer relação com a mesma. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos tendo em vista restou demonstrado a utilização dos 

serviços, a negativação foi lícita em razão da inadimplência das faturas. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC. Por consequência extingue-se o 

feito com resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019511-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARY DA SILVA MINETSUMA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019511-19.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELISMARY DA SILVA 

MINETSUMA CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 

9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir 

a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais proposta por ELISMARY DA SILVA MINETSUMA em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte Autora no dia 21/12/2015 

ficou aguardando 3 horas e 13 minutos para ser atendida, que é superior 

ao prazo previsto na Lei Municipal 1.352/2005. Os danos morais surgem 

em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor etc. A Eg. Turma Recursal do Estado de 

MT passou a decidir que o simples fato de a pessoa ter permanecido na 

fila do banco aguardando para ser atendido, por tempo superior ao 

previsto na Lei Municipal, não gera dano moral “in re ipsa”, por não afetar 

a sua honra ou a sua honorabilidade. Assim, inexistindo prova nos autos 

da ocorrência de algum fato gerador do dano moral, durante o tempo 

permanecido na fila, além da simples espera para atendimento, por não se 

tratar de dano moral presumido, “in re ipsa”, o pedido deve ser julgado 

improcedente. Deve ser ressaltado que a parte autora não produziu 

qualquer prova neste processo, sequer mencionou, sobre a ocorrência de 

algum fato desabonador, além do tempo de espera em fila. A espera na fila 

do banco, embora gere incômodo, não pode ser considerada, por si só, 

lesão aos direitos personalíssimos do ser humano, até porque para se 

caracterizar o dano moral é necessário haver prova da intensidade dos 

malefícios, constrangimentos, ofensa a honra, durante o período de tempo 

em que a parte Reclamante aguardou para ser atendida. Eis como vem 

decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

respeito da demora de atendimento por instituição financeira. RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE BANCO - EXCESSO DE 

TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

- INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE PROVAS DE 

ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite 

legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, 

a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais. Situação 

que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, 

exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou 

violadora de direitos da personalidade.(RI 483/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014) RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO 

BANCO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO 

MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O tempo de 

espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto 

(01h04min.), embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a 

responsabilização da Instituição Bancária por dano moral. Situação que 

não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa” e, portanto, exige 

comprovação do dano moral, situação vexatória, humilhante ou violadora 

de direitos da personalidade. Reforma da sentença para julgar 

improcedente a ação. (RI-00334130-06.2013.811.0001 – DR. JOÃO 

BOSCO SOARES DA SILVA – TURMA RECURSAL ÚNICA - Data do 

julgamento: 27/02/2015 – Publicado DJE 27/02/2015). O Colendo Superior 

Tribunal de Justiça também tem decidido no mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de 

banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento 

perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico 

capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

Ag 1422960 / SC – Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma – J. 

27.03.2012 – Publ. DJe 09.04.2012) Assim, a questão dos autos apenas 

configura mero desconforto, mágoa ou aborrecimento, sentimentos 

corriqueiros ocasionados pela vivência em sociedade. A rigor, para 

viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova 

da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial 

e indispensável, o que implica concluir que somente danos diretos e 

efetivos que encontram no ordenamento jurídico suporte de 

ressarcimento, não se indenizando, por conseguinte, dano hipotético. A 

deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao 

reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por 

inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade, bem 

como por ausência de prejuízo. A rigor, não existe responsabilidade civil 

sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser suportado pela reclamante na 

esfera moral. Permitir o ressarcimento de dano moral hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao reclamante a pretensão de direito material postulada. 
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ANTE O EXPOSTO, OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

inicial, por consequência extingue-se os autos, com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 487, I do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010649-59.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA ZITA DE ARRUDA 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. 

Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: 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. MÉRITO Trata-se de Ação de Obrigação de 

fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por MARIA ZITA DE 

ARRUDA ALMEIDA em desfavor de VIVO S.A.. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, cuja 

origem a reclamante alega desconhecer, haja vista que afirma jamais ter 

utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação comercial com a 

requerida que viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada na 

contestação alegou a regularidade do débito negativado, haja vista tal 

crédito tenha origem na utilização de serviços de telefonia, porém trouxe 

apenas tele sistêmica das fatura, documentos que de forma isolada não 

serve para comprovar a relação jurídica entre as parte. Sendo assim, a 

reclamada não logrou comprovar a solicitação ou utilização do serviço 

oferecido, pois, as telas de computador juntadas na contestação não são 

suficientes para a comprovação da contratação. O contrato não fora 

trazido aos autos. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhuma fatura em aberto, 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) Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados e não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório 

que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora resta 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. No entanto, 

quando aos danos morais, tenho que este merece ser indeferido. 

Conforme extrato anexado a inicial o reclamante possui negativação 

anterior em seu nome. Neste sentido segue determinação do STJ, “in 

verbis”: “STJ, Súmula nº 385 : “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ". 

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais. Nesse 

sentido segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. Dano Moral. Inexistência. Havendo 

legítimas inscrições anteriores ao tempo da negativação que ora se 

contesta, descabe falar-se em indenização por dano moral. Essa é a 

interpretação dada por esta Câmara acerca da Súmula 385 do STJ. Apelo 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70073634800, Primeira Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado 

em 30/05/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO 

CARACTERIZADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO PREEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. 1. 

Não há falar em dano moral, uma vez que a situação de negativação não é 

fato novo na vida do consumidor, haja vista a existência de outras 

inscrições desabonadoras anteriores à questionada. 2. O STJ, por 

ocasião do julgamento do REsp. 1.429.279/MG, de relatoria da Ministra 

Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento no sentido de que, nada obstante 

os precedentes que embasam a súmula 385 sejam oriundos de acórdãos 

em que a indenização era pretendida contra cadastros restritivos de 

crédito, o fundamento dos precedentes daquele verbete também pode ser 

aplicado às ações dirigidas contra supostos credores que efetivaram 

inscrições irregulares. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70073111841, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/05/2017) 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: DECLARAR a inexistência dos débitos junto à parte 

requerida nos valores R$ 106,02 (cento e seis reais e dois centavos), e 

DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco dias) após o trânsito 

em julgado. Não há que se falar em condenação por danos morais em 

virtude da aplicação da súmula 385 STJ, conforme comprovante em 

anexo. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016960-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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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: 8016722-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON VAN DER SAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016722-47.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROBINSON VAN DER SAND 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS ETC. 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. Rejeito a preliminar 

de inépcia da petição inicial – ART. 485, I e VI, uma vez que o litígio 

refere-se a permanecia do gravame referente ao CONTRATO Nº. 

260/2070335 firmado pelo Autor, com a Ré. Ultrapassada a preliminar, 

passo a analise do mérito. MÉRITO 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. Com efeito, pela análise documental trazida aos autos, é 

possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar a baixa do 

gravame no veículo, não obstante ter ciência inequívoca do seu dever 

contratual. A rigor, a efetivação da liberação do gravame só é 

concretizada no documento do veículo após a quitação do financiamento. 

Sendo assim, é evidente a total falta de respeito com a parte reclamante a 

conduta da reclamada de permanecer, por dez meses, em total 

descumprimento, posto que tal comportamento viola a boa fé material. 

Ademais, nestas situações de atraso prolongado que traduz prejuízos ao 

reclamante, tenho, pois, que o dano moral, está in re ipsa. Em situações 

que guardam semelhança, a jurisprudência tem se manifestado no sentido 

de que a responsabilidade do reclamado ao presente feito é inconteste, 

haja vista que não providenciou a baixa do gravame sobre o veículo do 

reclamante, mesmo se obrigando em instrumento contratual. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE VEÍCULO 

FINANCIADO PELO DEMANDADO. A demora na liberação do gravame 

incidente sobre veículo financiado pelo demandado, mesmo após as 

partes ajustarem acordo, configura a hipótese de dano moral. A desídia da 

instituição financeira ré, ao se manter inerte quanto à sua obrigação em 

cumprir parte do acordo, não pode operar a seu próprio benefício. 

Indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevada que torne 

desinteressante a própria inexistência do fato. (TJ-RS - AC: 70051189033 

RS , Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 

27/09/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 17/10/2012). O que se tem é que, mesmo após a quitação do contrato 

de financiamento, a parte reclamada não procedeu à liberação do veículo, 

como expressamente pactuado entre as partes. In casu, deveria a 

financeira, no caso, ter atuado com presteza e com atenção ao princípio 

da boa-fé na liberação do gravame, tão logo quitado o débito. Se de um 

lado a demandada exige o pagamento dos valores, uma vez cumprido 

este, deveria, com a maior agilidade possível, providenciar à liberação do 

gravame, ilegalmente mantido sobre o veículo. A desídia da instituição 

financeira reclamada, ao se manter inerte quanto à sua obrigação em 

cumprir o contrato, não pode operar em seu próprio benefício. Nesse 

sentido, inclusive, vem se pautando a jurisprudência pátria: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. A 

demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado pelo 

demandado, após quitada a dívida e cumprido o acordo judicial, configura 

a hipótese de dano moral. Desnecessidade de prova do prejuízo concreto. 

Precedentes jurisprudenciais. Valor da indenização mantido. Negado 

seguimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048528103, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

24/04/2012). 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 baixa do 

gravame do veículo. 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$ 

5.000,00 (cinco 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. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito OPINO por julgar 

PROCEDENTE o pedido do reclamante em face da reclamada para 

condená-la a pagar a quantia a título de dano moral o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescida de juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da 

citação, corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. 

CONFIRMAR a liminar deferida id. 8584442. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-67.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA CRISTINA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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Ativo: VALESCA CRISTINA RONDON Polo Passivo: OI S/A VISTOS, 

Ressalto que aportou a este juízo, decisão proferida no REsp. 

1.525.174-RS, pelo relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 22.06.2016, 

mantendo o julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e determinou 

a suspensão dos processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça 

comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as 

respectivas Turmas ou Colégios Recursais, que tratam das seguintes 

matérias: - A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de oquantum 

serapurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Assim, tem-se que a 

suspensão do trâmite destes autos até julgamento do referido Recurso 

Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DETERMINO ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos até 

julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça. Determino ainda, que seja inserido um identificador neste feito de 

que se encontra suspenso, aguardando o julgamento de REsp mencionado 

no primeiro parágrafo, para fins de ser facilmente localizado após ser 

decidido pelo STJ, fazendo-o CONCLUSOS imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018954-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018954-32.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WANDERLEI MANOEL DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A VISTOS, A parte autora alega que seu nome 

está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. 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 de inépcia da 

inicial haja vista que o comprovante de residência é documento hábil para 

demonstrar a necessidade da parte em postular perante o juízo em que se 

encontra, ainda que esteja em nome de outrem. Superada a preliminar 

aduzida, passo, pois, à análise do mérito. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a compra/contratação do produto constando 

a parte autora como cliente solicitante (mov. 17 - projudi) tendo inclusive, 

acostado áudio onde a reclamante solicita serviços, bem como confirma, 

sem hesitar, dados pessoais e outras informações. A parte autora, por 

sua vez, manifestou-se, contudo, não impugnara precisamente a 

veracidade dos documentos apresentados juntamente com a defesa (mov. 

17), presumindo-se verdadeiros. Outrossim, não há que se falar em 

pericia como requer a parte autora, uma vez que o áudio acostado pela 

parte autora perfeitamente audível, bem como as informações prestadas 

mostram-se verídicas. Destarte, com razão a reclamada, vez que, para 

retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência do autor, não 

pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos morais 

que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte Reclamante não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a 

improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não há ato ilícito 

a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício regular do direito 

de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do seu devedor. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar de mérito suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000235-87.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LUCAS DA SILVA PEDROSO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CIVEL proposta por LUCAS DA SILVA PEDROSO em face 

de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, através de sua 

advogada, juntou documento datado de 25/09/2017, manifestando pela 

desistência do processo (Id 10006943). Nos termos do texto legal do 

artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO 

do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC. 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 para as devidas providencias. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1000236-72.2017.8.11.0028
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ROSELY KARLAS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 537 de 611



1000236-72.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ROSELY KARLAS DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL proposta por ROSELY KARLAS DOS 

SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, através 

de sua advogada, juntou documento datado de 25/09/2017, manifestando 

pela desistência do processo (Id 10007007). Nos termos do texto legal do 

artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO 

do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LUCAS SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000240-12.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MAX LUCAS SILVA MIRANDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CIVEL proposta por MAX LUCAS DA SILVA MIRANDA em 

face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, através de sua 

advogada, juntou documento datado de 25/09/2017, manifestando pela 

desistência do processo (Id 10007358). Nos termos do texto legal do 

artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO 

do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010439-42.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON RONNE DE ALMEIDA SILVA (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010439-30.2015.811.0045 Polo Ativo: KLEITON RONNE DE ALMEIDA 

SILVA Polo Passivo: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES S.A VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 

38, da Lei 9.099/95. Decido. 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. 12). 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. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-53.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 12 de março de 

2018 Parte Ré: REQUERIDO: JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS 

ADVOGADA: GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - OAB MT0006607A 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

8010199-53.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 35143 Nr: 1828-86.2008.811.0028

 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: Luiz Eduardo Baisi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francelina Moraes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento - Procurador Federal - OAB:6821-B - OAB/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a juntada das coordenadas, conforme requisitado pela 

Polícia Militar, cumpra-se COM URGÊNCIA a decisão de fl.133.

Em que pese ao requerimento de fl. 136, proceda-se tão somente o cálculo 

do saldo remanescente do valor depositado pelo autor.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5013 Nr: 993-44.2004.811.0059

 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: Jaldo Reis, Heloisa Maria Afonso Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geso Gomes da Silva, Daier Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nei Menezes Trindade - 

OAB:27477/MG, Valéria C. Barbosa Pacheco - OAB:63.596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benival Francisco dos 

Santos - OAB:17537/GO
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 (...)DEFIRO o pedido para alterar o polo passivo da demanda, com a 

substituição de GESO GOMES DA SILVA pelo seu Espólio, devendo ser 

anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da 

CNGC.Sobre a inépcia da inicial, o aludido pleito se confunde com o mérito 

da presente ação, na medida em que se discute a existência de posse 

mansa e pacífica e a consumação da prescrição aquisitiva, motivo pelo 

qual será examinado durante a prolação da sentença.Quanto ao pedido de 

denunciação à lide, verifica-se incabível por não preencher as hipóteses 

legais do artigo 125, do NCPC, (...). Assim, INDEFIRO o pedido de 

denunciação à lide do Estado de Mato Grosso.Não há nulidades a serem 

pronunciadas.O ponto controvertido da lide (questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória) reside: a) a titularidade do imóvel 

(propriedade) descrito na inicial com seus exatos limites e confrontações; 

b) a posse mansa e pacífica do imóvel litigioso; c) consumação da 

prescrição aquisitiva sem interrupção.(...) verifico a necessidade de 

produção probatória nos autos para o devido desate do litígio, razão pela 

qual DEFIRO a produção das provas testemunhal, documental e 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão.Designo audiência 

de instrução para o dia 05 de junho de 2018, às 12h30min (horário oficial 

de Mato Grosso), devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 

(quinze) dias antes da audiência.Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do § 4º, art. 455, do 

CPC/2015.Apense-se o presente feito ao processo código 

49636.Cadastre-se o advogado Dr. Aluísio Gurgel Acosta – OAB/GO 

10.112.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5094 Nr: 1062-76.2004.811.0059

 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: Jerônimo Severino Leal, Sebastiana Terezinha Freitas 

Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daier Gomes da Silva, Espólio de Geso Gomes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Gurgel Acosta - 

OAB:10.112/GO, Benival Francisco dos Santos - OAB:17537/GO

 (...)Quanto ao pedido de denunciação à lide, verifica-se incabível por não 

preencher as hipóteses legais do artigo 125, do NCPC(...) Assim, INDEFIRO 

o pedido de denunciação à lide do Estado de Mato Grosso.Não há 

nulidades a serem pronunciadas.O ponto controvertido da lide (questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória) reside: a) a 

titularidade do imóvel (propriedade) descrito na inicial com seus exatos 

limites e confrontações; b) a posse mansa e pacífica do imóvel litigioso; c) 

consumação da prescrição aquisitiva sem interrupção.O ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor.Compulsando os autos, verifico a necessidade de produção 

probatória nos autos para o devido desate do litígio, razão pela qual 

DEFIRO a produção das provas testemunhal, documental e depoimento 

pessoal das partes, sob pena de confissão.Designo audiência de 

instrução para o dia 05 de junho de 2018, às 12h30min (horário oficial de 

Mato Grosso), devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 

(quinze) dias antes da audiência.Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do § 4º, art. 455, do 

CPC/2015.Apense-se o presente feito ao processo código 

49636.Certifique-se quanto ao cumprimento das cartas de intimação de fls. 

343 e 345 e se houve manifestação nos autos da Fazenda Pública Federal 

e Municipal.Oficie-se ao INTERMAT e ao Cartório de Registro de Imóvel de 

Barra do Garças-MT, conforme requerido pela Procuradoria Geral do 

Estado à fl. 381.Às providências para a realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49636 Nr: 2638-31.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geso Gomes da Silva, Daier Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Severino Leal, Sebastiana Terezinha 

Freitas Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluísio Gurgel Acosta - 

OAB:10.112/GO, Benival Francisco dos Santos - OAB:17537/GO, Luiz 

César Pontes - OAB:MT 6181-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Compulsando os autos, verifico a necessidade de produção probatória 

nos autos para o devido desate do litígio, razão pela qual, Assim sendo, 

DEFIRO a produção das provas testemunhal, documental e depoimento 

pessoal das partes, sob pena de confissão.Designo audiência de 

instrução para o dia XX de XXXXXXXX de 2017 às XXh30, devendo o rol 

de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da 

audiência.Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do § 4º, art. 455, do CPC/2015.Oportunizo as partes apresentar 

em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de 

fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais.Em relação ao pedido para o reconhecimento da conexão 

com os autos sob n. 1062-76.2004.811.0059 (cód. 5094), determino o 

devido apensamento a este feito para posterior análise e deliberação. Às 

providências para a realização da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5014 Nr: 991-74.2004.811.0059

 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: Marco Túlio Afonso Reis, Luiz Maurício Afonso Reis, 

Ana Paula Papareli Afonso Reis, Cristiane Afonso Reis, Jaldo Humberto 

Reis, Gisele Rodrigues Ferreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geso Gomes da Silva, Daier Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nei Menezes Trindade - 

OAB:27477/MG, Valéria C. Barbosa Pacheco - OAB:63.596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benival Francisco dos 

Santos - OAB:17537/GO

 (...)Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida e 

confrontantes, além da intimação das três Fazendas Públicas.A União 

manifestou desinteresse no presente feito (fl. 85).Os confrontantes Miguel 

Lopes da Silva e Orácio Pereira do Lado foram devidamente citados (fl. 

99).O Estado de Mato Grosso manifestou desinteresse no presente feito, 

porque, segundo estudo cadastral da INTERMAT, o imóvel usucapiendo 

incide em terras particulares (fl. 100).Na sequência, o espólio de Geso 

Gomes da Silva peticionou nos autos, juntando procuração e requerendo a 

regularização do polo passivo da ação (fl. 131).Pois bem.No tocante ao 

pedido de regularização da representação processual do espólio de Geso 

Gomes da Silva, tendo em vista que a viúva já figura no polo passivo da 

demanda e informou que é a única herdeira do “de cujus”, ante a 

procuração outorgada pela Sr.ª Daier Gomes da Silva às fls. 132, bem 

como a pretérita data em que foi noticiado o referido falecimento 

(07.01.2016), firme na boa-fé processual, DEFIRO o pedido para alterar o 

polo passivo da demanda, com a substituição de GESO GOMES DA SILVA 

pelo seu Espólio, devendo ser anotado o necessário pela secretaria, nos 

termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.Considerando a apresentação de 

endereço atualizado da parte requerida, conforme se observa à fl. 132, 

cite-se a parte requerida, via carta precatória, para, caso queira, 

apresente contestação no prazo legal.Cadastre-se o advogado Dr. Aluísio 

Gurgel Acosta – OAB/GO 10.112.Intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 10 dias, manifestar sobre a não citação dos confinantes Paulo 

José de Souza e Raimunda Gomes da Silva.Certifique-se se houve 

cumprimento da carta de intimação da Fazenda Pública Municipal de fl. 

54.Apense-se o presente feito ao processo código 49636.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49950 Nr: 5598-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz 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.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, intime-se a parte exequente para, em 

15(quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49950 Nr: 5598-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Andrade de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, em 15(quinze) dias, dar andamento ao 

feito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 2109-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhessika Ohana Ferreira Vilela, Fernanda 

Hitomy Funakawa Otsubo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Nestes autos, tem-se Carta Precatória relativa a uma ação.

Oferecida a suspensão condicional do processo, a acusada manifestou 

concordância aos termos propostos pelo Parquet.

Após, a acusada apresentou nos autos comprovante de depósito do valor 

estipulada para prestação pecuniária.

Desse modo, determino:

1- Oficie-se à Direção do Abrigo Cantinho da Esperança para fins de 

ciência da origem dos valores depositados em seu favor;

2- Intime-se a ré, mediante seu patrono constituído nos autos, para que dê 

início ao cumprimento do item III da proposta de suspensão condicional do 

processo, qual seja o comparecimento bimestral em Juízo;

3- Oficie-se o Juízo Deprecante com as informações necessárias acerca 

do andamento da presente;

4- Aguarde-se em Cartório o cumprimento das medidas impostas;

Oportunamente, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 2109-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhessika Ohana Ferreira Vilela, Fernanda 

Hitomy Funakawa Otsubo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO a defesa da ré Jhessika Ohana Ferreira Vilela, por intermédio de 

seu advogado, Dr. Matheus Roos - OAB/MT nº 19739, para que dê início 

ao cumprimento do item III da proposta de suspensão condicional do 

processo, qual seja, o comparecimento bimestral em Juízo.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37499 Nr: 2289-70.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Davi Lopes Bonfim dos Santos, representado por 

Gilvane Aparecida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedir Bonfim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação dos executados, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40682 Nr: 568-49.2018.811.0019

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Paulino Zanovello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado/Estado de Mato 

Grosso e Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de tutela antecipada formulado por MILTON PAULINO 

ZANOVELLO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço com 

arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil.Cite-se o Estado de Mato 

Grosso, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado para que, no 

prazo legal, ofereça defesa, sob pena de revelia.Deixo de designar 

audiência de conciliação uma vez que não há nesta Comarca sede do 

órgão de representação do estado, o que obsta o seu comparecimento, 
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devendo eventual proposta de acordo ser reduzida a termo nos 

autos.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 março de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 1935-79.2016.811.0019

 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: Benedito Laurindo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Nascimento 

Gonçalves Drumond - OAB:62.626-MG, LOURENÇO GOMES 

GADÊLHA DE MOURA - OAB:21233, Wladislau Barros Siqueira - 

OAB:36.867-PE

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 460,12 

(quatrocentos e sessenta reais e doze centavos )e custas judiciais finais, 

no valor de R$ 460,12 (quatrocentos e sessenta reais e doze centavos ), 

totalizando o valor de R$ 920,24 (novecentos e vinte reais e vinte e quatro 

centavos), podendo ser pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e 

retirada(s) no Cartório Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo 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): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40695 Nr: 576-26.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Filho - 

OAB:13.696-A/MT

 Processo n° 576-26.2018.811.0019

Código: 40695

Juizado Especial

Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Designo audiência instrutória para o dia 16 de abril de 2018, às 13h30min.

Faça-se, pois, as intimações necessárias, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, Capítulo VII, Seção 3.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 09 de março de 2018

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23124 Nr: 822-61.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12.674- OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de ref.198, e considerando inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO a Dra. KETLIN CAROLINE 

SCHMID, inscrita na OAB/MT sob o n° 21200-O, para apresentar razões do 

Recurso de Apelação do denunciado, Edemar Rangel da Silva, no prazo 

legal.

 Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB), e art. 264 do CPP.

 Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor da 

causídica nomeada o valor equivalente 05 (cinco) URH’s.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 09 de março de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40670 Nr: 566-79.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.B.F - Insumos Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Roberto Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maristela Reis Frizon - 

OAB:13.535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu procurador, para que 

forneça meios para cumprimento do ato deprecado ou efetuar o 

pagamento da diligência da oficial de justiça.

Caso opte por fornecer meios, deverá comparecer ou contactar o juízo 

para fornecer a locomoção à Oficial. No caso de pagamento de diligência, 

deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, no campo referente ao "bairro", selecionar a(s) localidade(s) 

a serem diligenciadas, para emissão da(s) guia(s), nos termos do 

Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22184 Nr: 271-81.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824, VITOR HUGO SCARTEZINI - OAB:14155

 Vistos.

À vista da sentença exarada por esse juízo e tendo em vista certidão de 

ref. 203 que constatou que o réu não mais se encontra no local informado, 

estando em local incerto e não sabido. Uma vez intimados os advogados 

(ref.195), determino seja expedido edital para intimação do réu acerca da 

sentença ref.193, com prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 392, 

inciso IV, § 1º, do CPP.

Determino ainda à Secretaria da Vara única que certifique nos autos sobre 

o transcurso de prazo de recurso do Ministério Público.

Decorrido o prazo da intimação editalícia sem manifestação pessoal do 

réu, certifique-se o trânsito em julgado também para a defesa, 

providenciando-se a expedição do respectivo PEP.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 09 de maio de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27061 Nr: 1255-31.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Bergamin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de ref.153, e considerando inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO como Defensora Dativa a Dra. 

Jéssica Rodrigues de Souza, inscrita na OAB/MT sob o n° 22870-O, para 

atuar na defesa dos interesses do denunciado, apresentando memoriais 

finais escritos no prazo legal.

 Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB), e art. 264 do CPP.

 Desde já, árbitro proporcionalmente a título de honorários advocatícios, 

em favor da causídica nomeada o valor equivalente 04 (quatro) URH’s.

Outrossim, em razão da representação em audiência (ref.133), arbitro em 

favor da causídica Rejanne Ciliato Coutinho, OAB/MT 20320 o equivalente 

a 1,5 URH e, em favor do advogado Dayvid Neves Delbom, OAB/MS nº 

17788 (ref.43), o equivalente a 02 (dois) URH.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 09 de março de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39452 Nr: 3218-06.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Roberto Mees

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Soares da Silva Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER RESINO JUNIOR - 

OAB:22198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do requerente, por seu advogado, acerca da 

sentença proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29387 Nr: 718-98.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edméia Souza Brito, Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o exequente na pessoa e seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35323 Nr: 1282-43.2017.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. Das Chagas Transportes ME, Francélio Alves das 

Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 381,47 

(trezentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos )e custas 

judiciais finais, no valor de R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e 

quarenta centavos ), totalizando o valor de R$ 677,87 (seiscentos e 

setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), podendo ser pago através 

de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório Distribuidor desta 

Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28074 Nr: 303-18.2016.811.0019

 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: Naiuci Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:7718-B/MT

 Certifico que INTIMO a parte autora na pessoa de seu advogado do teor 

da r. decisão ref. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35295 Nr: 1266-89.2017.811.0019

 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: Maria Conceição Bizerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogado do teor da r. decisão 

ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 1303-19.2017.811.0019

 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: José Justo Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMOP o requerente na pessoa de seus advogado do teor da r. decisão 

ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36635 Nr: 1879-12.2017.811.0019

 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: Cícero da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogado do teor da r. decisão 

ref. 18.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37001 Nr: 2102-62.2017.811.0019

 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: Florisa Das Dores Felicio, Donizete Aparecido Felicio, 

Ines Aparecida Felicio Dourado, Helena Maria Felicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coimbra Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Certifico que INTIMO a requerida na pessoa de sua curadora nomeada 

para apresentar contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24517 Nr: 325-13.2015.811.0019

 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: José Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Certifico que considerando que até a presente data não houve publicação 

da r. decisão ref. 127, INTIMO as partes da mesma para que tomem as 

providências que se fizerem necessária no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12384 Nr: 134-07.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Krebs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Aristides José Botelho de Oliveira - OAB:3.911

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do réu, na pessoa do 

advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do saldo 

devedor das custas processuais finais no valor de R$ 377,72 (trezentos e 

setenta e sete reais e setenta e dois centavos )e custas judiciais finais, no 

valor de R$ 128,53 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e tres centavos 

), totalizando o valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos), podendo ser pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e 

retirada(s) no Cartório Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29148 Nr: 653-06.2016.811.0019

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jéssica Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinez Rezer da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a intimação da querelante, por seu advogado, acerca da 

audiência proferida.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137198 Nr: 617-33.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Polli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidan Fontes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: paulo roberto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código ________

Carta Precatória

 Despacho

Vistos em correição, etc.

 Ante a certidão retro, manifeste-se a parte Requerente.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 01 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138168 Nr: 1371-72.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Leite de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código ________

Carta Precatória

 Despacho

Vistos em correição, etc.

 Ante a certidão retro, manifeste-se a parte Requerente.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 01 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36940 Nr: 850-69.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis José Poletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9.266

 AUTOS Nº 850-69.2013.811.0017 – CÓDIGO: 36940

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU: CLÓVIS JOSÉ POLETTO

TIPO: AÇÃO PENAL

Vistos em correição, etc.

Intime-se a defesa do denunciado para apresentar alegações finais no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Após, faça-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia-MT, 02 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39975 Nr: 662-42.2014.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: Odemir Peres de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariuzan Vieira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 39975

 Vistos em correição, etc.

Intime-se o autor para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

petitório acostado aos autos às fls. 81/82, em que reconhece que a posse 

da área objeto da ação pertence ao requerido. E, por conseguinte, para 

que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 08/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141561 Nr: 3421-71.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espigão - Participação, Empreendimentos e 

Administração LTDA, Arnoldus Hermanus Josef Wigman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essinom Raimundo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito.

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 A priori, não evidencio a presença dos pressupostos para a concessão 

da liminar, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que os 

documentos acostados à inicial não trazem a segurança necessária para 

o deferimento da medida.

 Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a necessidade de 

prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área 

ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte 

requerente.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

 Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular.

 Deverá, ainda, certificar a presença de indicativos de turbação e sua 

provável data.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

 Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142165 Nr: 241-13.2018.811.0017

 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: Tereza Fernandes de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Jesus Laurindo 

- OAB:18483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do Novo 

CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA 

comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil à designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. No mais, o 

próprio Requerente aduziu não ter interesse na realização deste ato. 

Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, 

INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Caso contrário, certifique e devolvam os 

autos conclusos para deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.São Félix do Araguaia/MT, 9 de março de 

2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142166 Nr: 242-95.2018.811.0017

 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: Domingas Coelho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, 

para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 9 de março de 2018.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14660 Nr: 1479-53.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Raimundo Rodrigues Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:254397/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto a certidão de fls. 

169 referente ao cálculo da contadoria, bem como para que apresente a 

planilha dos salários atrasados, conforme solicitado.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 08/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135966 Nr: 2162-75.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperatica de Crédito Livre Admissão Brasileira LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 135966

 Vistos em Correição, etc.

 Antes da análise da petição de fls. 46, promova a exequente a citação da 

parte executada, diligenciado para o efetivo cumprimento da decisão de 

fls. 42/43.

 Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

 São Félix do Araguaia – MT, 08 de março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20946 Nr: 1850-12.2010.811.0017

 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: José Soares de Sousa

 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:

 Vistos em correição.

Conforme certidão de folha retro intime-se parte autora para manifestar, 

bem como requerer o que entender por direito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9727 Nr: 544-81.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Camelo Pereira ME, Rosemir Ferreira de 

Souza, Francisco das Chagas Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 05/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 2374-72.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Marcelino Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 05/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34260 Nr: 281-05.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Luiz Lindenmayr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

OAB:Mat. 1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 05/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45317 Nr: 1630-38.2015.811.0017

 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: Irani Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme certidão de folha retro intime-se a parte autora para manifestar, 

bem como requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6554 Nr: 1-11.1987.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Liton Luz, Noemi Paciente e Luz, 

Leopoldo Paciente Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:MT 3.549-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 CÓDIGO: 6554

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia – MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142568 Nr: 470-70.2018.811.0017

 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: Justina Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cód. 142568

Vistos em correição.

Trata-se de ação que visa a concessão de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade proposta em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), estando as partes devidamente qualificadas nos 

autos.

À derradeira requereu concessão de assistência judiciária gratuita.

Acostou documentos.

 Vieram os autos.

Decido.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil).

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, 

por sua condição financeira atender aos artigos 98 e 99, §3.º do CPC.

Cite-se o requerido, mediante remessa dos autos, para querendo 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Às providências, expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 09 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34739 Nr: 793-85.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. Silva Comércio - ME, Nilza Alves da Silva 

Cruz, Antônio Custódio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos em correição, etc.

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial 

promovido pelo Banco Bradesco S/A em face de N. A. Silva Comércio – 

Me; Nilza Alves da Silva Cruz e Antônio Custódio da Cruz.

 Durante o tramite processual, este juízo prolatou sentença sem a 

resolução do mérito, conforme compreende às fls. 81/82. Denota-se ainda 

que, após o transcurso de dias a parte exequente informa a quitação da 

dívida, alegando ainda ter realizado composição entre as partes quanto 

aos honorários advocatícios (fls. 82/83).

Analisando os autos, esta Magistrada não encontra qualquer óbice na 

homologação do acordo exarado pelas partes, sobretudo conforme os 

princípios e as disposições que regem a matéria.

É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida ao 

demonstrativo de débito (fl. 29) que acompanha a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 82/83, comunica a parte 

exequente ter realizado um acordo de pagamento do débito executado.

As partes pactuaram o valor da presente ação em R$: 48.000,00 

(quarenta e oito mil) reais.

 Assim, frise-se que o art. 840 do Código Civil, o qual dispõe que o 

processo orientar-se-á pelos princípios da celeridade e economia 

processuais; no mesmo sentido dispõe o art. 139, V do CPC que cabe ao 

juiz, promover, a qualquer tempo, a autocomposição.

 Desse modo, acordando as partes quanto a quitação do débito em 

execução e, por conseguinte, satisfeita a obrigação, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução nos termos do art. 

924, inciso II do NCPC.

 CONDENO os Executados ao pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes.

Expeça-se Ofício ao Cartório do 1.º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de São Félix do Araguaia para que proceda a baixa das 

penhoras realizadas nos imóveis com as matrículas n.º 6.376 e 9.925, 

constantes às fls. 59/69.

P.R.I. Cumpra-se.

 Paga as custas, e com o trânsito em julgado da presente, feita as 

anotações necessárias, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31398 Nr: 2626-12.2010.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colônia Z-7 de São Félix do Araguaia, Carlos Alberto 

Reindel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Erivam Vilarindo dos Santos, Argemiro 

Pereira de Aquino, Berilo dos Santos Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N. 31398

Decisão

Vistos em correição, etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como o seu advogado 

para que no prazo de cinco dias promova-se o andamento do feito, sob 

pena de extinção, ante o teor da certidão de fls. 151.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 09 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139587 Nr: 2191-91.2017.811.0017

 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): Flavio Augusto de Almeida, Henrique Augusto 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante a certidão de fls. 48, intime-se a parte autora para manifestar no 

presente feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140443 Nr: 2734-94.2017.811.0017

 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: FVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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 Infere-se dos autos ter transcorrido prazo para apresentação de recurso, 

conforme certidão de fl. 17, assim sendo, transitado e julgado.

 Assim, cumpra-se a Serventia procedendo ao encaminhamento dos 

documentos necessários ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais competente, para a efetiva averbação do divórcio.

 Após o atendimento das providências supracitadas, Arquivem-se os 

autos.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43558 Nr: 613-64.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtair Cirqueira

 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:

 Autos ID N.º 43558

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos em face da decisão de 

fls. 26/27, por erro material.

 Alega que, não obstante a apresentação dos Embargos à Execução, a 

decisão impugnada considerou que não houve oferecimento de 

impugnação pelo executado, homologando os cálculos da parte 

exequente.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a 

aplicação de efeitos infringentes para anular a decisão de fls. 26/27.

 Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

 Embargos de declaração é o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza 

para requerer ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a 

esclareça nos seus pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando 

omissa, que lhe repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela 

existentes.

Com razão o embargante, eis que a decisão recorrida padece de erro 

material. Pois, tão logo citado ofereceu Embargos à Execução que foram 

autuados em apenso (processo código n.º 45639), na forma do artigo 730 

do CPC/1973, vigente à época. Logo, não há falar em ausência de 

impugnação.

Inclusive a execução da sentença está na pendência do julgamento dos 

Embargos à Execução.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração, para 

reconhecer o erro material e anular a decisão recorrida de fls. 26/27.

 Ressalto que a ora anulação não importará em prejuízo algum, eis que não 

houve o prosseguimento da execução tão logo oferecidos os Embargos à 

Execução, estando, desde então, no aguardo do seu julgamento.

 Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

São Felix do Araguaia - MT, 09 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137183 Nr: 604-34.2017.811.0017

 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: Onivaldo José Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozane Antonio Barbosa, Lindalva Maria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9.704-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 137183

Vistos em correição.

Considerando que a petição inicial não veio acompanhada de instrumento 

de mandato, forçoso o reconhecimento da ausência de pressuposto 

processual necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo.

 Assim, consoante o disposto no artigo 76, §1.º, inciso I, do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a 

representação processual, juntando aos autos a procuração outorgada ao 

advogado que assina a petição inicial, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 709 Nr: 296-52.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Neto Gomes Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Primeira Vara Cível e 

Criminal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

 Vistos em correição.

 Volvidos os olhos para o mérito da causa fica patente a necessidade de 

perícia médica nos autos.

 Em vista disso, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de 

residência da parte autora a fim de que no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, indique dia, hora, local e profissional para realização da perícia 

médica.

 O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial.

 O Perito e/ou Secretaria de Saúde deverá informar a este Juízo, com 

antecedência, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do NCPC).

 Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

 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.

 O perito deve ser advertido para que com clareza e objetividade indique 

especificamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela.

 Sem prejuízo, DETERMINO a realização de estudo psicossocial na 

residência da interditanda pelo Conselho Tutelar e Assistente Social 

credenciada ao Juízo, que deverá apontar as suas necessidades 

pessoais e limitações, bem como capacidade de entendimento, cujo laudo 

deverá ser aportado aos autos em 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09 de março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45639 Nr: 1825-23.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 Código 45639

Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 22, abram-se vistas às partes para 

se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos às fls. 24/26.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.
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São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41268 Nr: 1767-54.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Brasilina M de Sousa, Osvaldo Levino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19077-A, Rosângela da Rosa Corrêa - OAB:17298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 41268

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Caso haja pedido de habilitação de advogado nos autos, proceda a 

Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ intimações 

vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim arguição de 

nulidade.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia – MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140032 Nr: 2472-47.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa de Amparo à Família, Idoso, Criança e 

Adolescente - CAFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Alves Cristiano - 

OAB:23.523

 Vistos em correição, etc.

Haja vista certidão do meirinho à fl. 13 intime-se a parte embargada, via 

DJE para querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920 do CPC).

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 07 de Março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35927 Nr: 2053-03.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odicilia Viana Barros Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 05/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42056 Nr: 2385-96.2014.811.0017

 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: Risalva Ferreira Aguiar Araújo, Sergio Aguiar Araújo, 

Taynah Aguiar Araújo, Sergiany Aguiar Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Ribeiro Manrique 

- OAB:34713-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 42056

Vistos em correição.

Designada audiência de instrução, a parte autora acostou aos autos o rol 

de testemunhas (fl. 205).

Intime-se a advogada da parte autora, advertindo para que proceda em 

conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ela 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada.

 Vale lembrar que, na atual sistemática processual, a intimação via judicial 

somente se dará nas hipóteses do parágrafo 4.º do artigo 455 do Código 

de Processo Civil.

 Intimem-se as partes para que compareçam na data designada para a 

audiência de instrução.

Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40649 Nr: 1250-49.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Victor de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 05/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41108 Nr: 1638-49.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Washington Luiz Silva, Luciano Eduardo Faria 

de Lima Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 41108

Vistos em correição, etc.

Na manifestação às fls. 63/75, o executado informa que houve o bloqueio 

via Bacen Jud do valor de R$ 2.760,00, referente aos vencimentos que 

recebe como servidor público, na conta poupança junto a Caixa 

Econômica Federal. Como referida verba tem caráter salarial, requer o 

desbloqueio do valor.

 Pois bem. Restou comprovado que o valor bloqueado na Caixa Econômica 

Federal tem natureza salarial, portanto impenhorável, nos termos do artigo 

833, IV, do CPC.

 Contudo, em consulta ao Sistema Bacen Jud, verifica-se que já houve a 

transferência do valor bloqueado para a conta judicial em 18/05/2017 (ID: 
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072017000005574596, Banco do Brasil), constando inclusive essa 

informação no documento acostado pelo executado à fl. 79.

 Desse modo, o desbloqueio do valor, via Bacen Jud, tornou-se inviável, 

sendo providência necessária para o levantamento da importância pelo 

executado a expedição de alvará.

 Com isso, EXPEÇA-SE Alvará a favor do executado para levantamento do 

valor de R$ 2.760,14 (dois mil setecentos e sessenta reais e quatorze 

centavos) transferidos para a conta judicial no Banco do Brasil, conforme 

informações de fl. 79.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Intime-se o Exequente.

Ciência ao Executado.

São Félix do Araguaia – MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133777 Nr: 632-36.2016.811.0017

 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: Maria Helena de Faria Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 133777

Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 34, abram-se vistas às partes para 

se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos às fls. 36/37.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142566 Nr: 468-03.2018.811.0017

 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: Isabel Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Francisco Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 142566

Vistos em correição.

Em que pese o novo CPC ter sido silente, a planta do imóvel, com o seu 

respectivo memorial descritivo, são elementos essenciais para a análise e 

deliberação quanto ao pleito.

 Advirto, ainda, que o autor se atente quanto ao polo passivo da presente 

demanda, eis que não fornecido o endereço da parte requerida na petição 

inicial, nos termos do artigo 319, II, do CP. Além disso, não demonstrou que 

as providências no sentido de obtenção do endereço restaram 

infrutíferas.

 Friso que, nessa oportunidade, incumbe a parte diligenciar quanto ao atual 

e correto endereço da parte adversa, uma vez que não cabe atribuir a 

este juízo atos encarregados às partes.

Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos o memorial 

descritivo e a planta do imóvel objeto da presente demanda, por se tratar 

de requisito essencial, bem como indique o atual e correto endereço do 

Requerido e/ou justifique a impossibilidade, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intime-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 09 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38691 Nr: 2447-73.2013.811.0017

 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: N. A. Silva Comércio - ME, Antônio Custódio da Cruz, 

Nilza Alves da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos em correição, etc.

Cuida-se de Ação de Embargos do Devedor promovido pelo N. A. Silva 

Comércio – Me; Nilza Alves da Silva Cruz e Antônio Custódio da Cruz em 

face do Banco Bradesco S/A.

Após o regular andamento do feito, a parte Embargante requereu a 

desistência da ação, haja vista partes terem realizado acordo extrajudicial 

na execução em apenso n° 793-85.2012.811.0017, Cód. 34739.

 É o relato. Decido.

 Às fls. 180/182, comunica a parte embargante ter realizado acordo para 

pagamento do valor em execução, requerendo a desistência da presente 

ação.

 Assim, tendo manifestado expressamente o desinteresse no 

prosseguimento do feito, o que implica na desistência da ação, a extinção 

dos Embargos à Execução é medida que se impõe.

 Dispositivo

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 CONDENO os Embargantes ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.C.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142202 Nr: 267-11.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Antônio do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Nos termos do artigo 103 e seguintes do Códido de Processo Civil, e em 

atenção às normas da CNGC/MT, impulsiono o feito com o fim de intimar o 

D. Advogado ACÁCIO ALVES SOUZA, OAB/MT n° 14.724-B para 

colacionar aos autos o Instrumento do Mandato que lhe foi conferido pelo 

réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142202 Nr: 267-11.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Antônio do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º 142202

Réu Preso

 Decisão

Vistos em correição, etc.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo Réu Fernando Henrique 

Antônio do Carmo, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 
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ação penal.

 Na forma do artigo 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de Junho de 2018 às 

12h00min.(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, os esclarecimentos de peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive expedindo-se 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Requisite-se o réu.

Ciência ao MPE e a Defesa técnica.

Às providências, expedindo-se o necessário com urgência, eis que se 

trata de réu preso.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141872 Nr: 70-56.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Credito Financ. e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142243 Nr: 283-62.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vando França Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 142243

Réu Preso

 Decisão

Vistos em correição, etc.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo Réu Vando França 

Feitosa, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do artigo 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de Maio de 2018 às 

13h30min.(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, os esclarecimentos de peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive expedindo-se 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Requisite-se o réu.

Ciência ao MPE e a Defensoria Pública.

Às providências, expedindo-se o necessário com urgência, eis que se 

trata de réu preso.

São Félix do Araguaia - MT, 12 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142757 Nr: 577-17.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pires de Aguiar, Enoque Borges dos 

Santos, Nilson Nascimento Borges, Lorival de Abreu Luz Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizinni Corrêa Júnior - 

OAB:37076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito.

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 A priori, não evidencio a presença dos pressupostos para a concessão 

da liminar, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que os 

documentos acostados à inicial não trazem a segurança necessária para 

o deferimento da medida.

 Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a necessidade de 

prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área 

ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte 

requerente.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

 Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular. Deverá, ainda, certificar a 

presença de indicativos de esbulho e sua provável data.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

 Por fim, em analise preliminar, percebo que foram juntados aos autos de 

forma equivocado a contrafé do presente feito, assim sendo, 

desentranhem-se às fls. 189/211 e 213/281.

 Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138977 Nr: 1822-97.2017.811.0017

 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: Diva dos Santos Silva

 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:

 Vistos em correição, etc.

 Intime-se a parte autora para querendo apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37439 Nr: 1341-76.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Gomes da Silva, TGB, PFGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bernardo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Vistos em correição.

 Certifique quanto a transferência do valor e, estando regular, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14448 Nr: 1234-42.2007.811.0017

 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: Maria Elazi Abreu Silva

 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:

 Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 150, abram-se vistas às partes 

para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos às fls. 152/153.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37075 Nr: 987-51.2013.811.0017

 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: Manoel Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

 Aguardando a realização da perícia médica designada.

 Certifique a Serventia se a parte autora foi devidamente intimada da data 

designada para o exame médico pericial.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135840 Nr: 2077-89.2016.811.0017

 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: JZ, JFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Benjamim Batista 

Junior - OAB:10.681

 Autos ID: 135840

Vistos em correição, etc.

Considerando que as partes não foram intimadas para especificarem as 

provas que desejam produzir, DETERMINO a intimação do patrono do 

Requerido constante às fls. 94/95, bem como a remessa dos autos a 

Defensoria Pública, atuando na defesa do Autor, para que, no prazo legal, 

manifestem-se nos autos requerendo o que entenderem de direito.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, dê-se vistas ao 

Ministério Público para nova manifestação.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137773 Nr: 1055-59.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido retro.

 Cite-se o executado na forma requerida e no endereço constante à fl. 13 

dos autos.

Citado o devedor, e este se mantendo inerte, intime-se o exequente para, 

em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito à regular tramitação 

do processo, atentando-se a secretaria para o item 2.8.1.6 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36820 Nr: 737-18.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Vistos em correição.

 Certifique quanto a transferência do valor e, estando regular, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133964 Nr: 783-02.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA de Sousa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 19), pelo prazo de 120 (cento 

e vinte) dias.

Ultrapassado o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a Exequente 

para informar a quitação da dívida e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena deste Juízo entender que houve a total quitação do débito, com a 

consequente extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135513 Nr: 1858-76.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Leandro de Lima - Drogaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135684 Nr: 1964-38.2016.811.0017

 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: BMAAdS, PMAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Intime-se a parte autora para querendo apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134694 Nr: 1277-61.2016.811.0017

 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: Adão Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

 Após o cumprimento das determinações constantes da decisão de fls. 

44/45, aguarde-se a realização da audiência de instrução designada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intime-se.

 Ás providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 22/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31101 Nr: 2342-04.2010.811.0017

 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: Joseane Ribeiro da Silva

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Feito formalmente em ordem.

 Atente-se para que as partes sejam devidamente intimadas da r. 

sentença.

 Não havendo a interposição de recurso, certifique o trânsito em julgado.

 Após adotadas as providência estabelecidas na sentença, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia, 24 de janeiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33598 Nr: 2329-68.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Coelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o acolhimento dos embargos (Processo ID nº. 42201), 

sendo reconhecida a nulidade da citação por edital realizada, dê-se vista à 

parte Exequente para que, no prazo legal, apresente endereço atualizado 

da parte executada ou requeira o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41269 Nr: 1768-39.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Avelino Nonemacher, Benedito Martins 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código 41269

Carta Precatória

 Despacho

Vistos em correição, etc.

Ante a petição de fls. 68/69, intime-se a parte Exequente para que 

proceda com a atualização do débito, para fins de realização penhora 

online perante o sistema conveniado.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 01 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15598 Nr: 332-55.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Irenilde Bezerra da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A
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 Vistos em correição.

Conforme determinado na decisão à fl. 151, abram-se vistas às partes 

para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos da 

contadoria acostados aos autos de fl. 154v.

 Conforme pedido de habilitação de advogado às fls. 15/156, proceda a 

Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ intimações 

vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim arguição de 

nulidade.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18317 Nr: 1276-23.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César Ijorshi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willy Henke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Penoff da Silva - 

OAB:59639/SP

 Autos Código 18317

 Despacho

Vistos em correição, etc.

 Ante a certidão de fls. 64, manifeste-se a parte embargante.

Cumpra-se com eficiência.

São Félix do Araguaia – MT, 02 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18691 Nr: 1598-43.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Helena Cardoso Aurea - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hugo Gomes da Silva -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279, Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 18691

Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte autora/Exequente para promova a atualização do 

débito da executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, 

para fins de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Caso haja pedido de habilitação de advogado nos autos, proceda a 

Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ intimações 

vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim arguição de 

nulidade.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18947 Nr: 1865-15.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Tavares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A

 Autos nº 1865-15.2009.811.0017- 18947

Vistos em correição, etc.

Haja vista o voto da Turma Recursal do Juizado, que negou provimento ao 

recurso, mantendo assim a sentença do juízo singular, intime-se a parte 

autora na pessoa de sua advogada constituída, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se aos autos.

Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 08 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Autos nº 1865-15.2009.811.0017- 18947

Vistos em correição, etc.

Haja vista o voto da Turma Recursal do Juizado, que negou provimento ao 

recurso, mantendo assim a sentença do juízo singular, intime-se a parte 

autora na pessoa de sua advogada constituída, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se aos autos.

Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 08 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18947 Nr: 1865-15.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Tavares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A

 Autos nº 1865-15.2009.811.0017- 18947

Vistos em correição, etc.

Haja vista o voto da Turma Recursal do Juizado, que negou provimento ao 

recurso, mantendo assim a sentença do juízo singular, intime-se a parte 

autora na pessoa de sua advogada constituída, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se aos autos.

Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 08 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Autos nº 1865-15.2009.811.0017- 18947

Vistos em correição, etc.

Haja vista o voto da Turma Recursal do Juizado, que negou provimento ao 

recurso, mantendo assim a sentença do juízo singular, intime-se a parte 

autora na pessoa de sua advogada constituída, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se aos autos.

Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 08 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15261 Nr: 86-59.2008.811.0017

 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: Odilon Rachid Aboul Hosn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hércules Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:11784

 Autos ID N.º 15261

Despacho

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal verificado entre a última petição até a presente data, 

intime-se a parte autora para que dê impulsionamento ao feito.
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Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 08/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14950 Nr: 1913-42.2007.811.0017

 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: Hilda Monteiro Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal, 

Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 14950

Vistos em correição, etc.

Eis que a última petição aportada aos autos, é datada de dezembro de 

2016, intime-se novamente a parte autora para que se manifeste.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 08 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13058 Nr: 1927-60.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Isabel Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arizon Luz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 13058

Vistos em correição, etc.

Eis que a última petição aportada aos autos, é datada de fevereiro de 

2016, intime-se novamente a parte autora para que se manifeste.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 08 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37726 Nr: 1609-33.2013.811.0017

 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: Motogarças Comércio e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Monteiro Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 37726

Vistos em correição, etc.

Eis que a última petição aportada aos autos, é datada de junho de 2015, 

intime-se novamente a parte embargante para que se manifeste.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 08 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Juizado Especial Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16993 Nr: 433-58.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Melo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Luiz da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos em correição, etc.

Intime-se o querelante para dar andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41098 Nr: 1630-72.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamyrys Ribeiro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 41098

 Decisão

Vistos em correição, etc.

RECEBO a inicial eis que presentes os requisitos.

Sem prejuízo, intime-se a Querelante para que requeira o que entender de 

direito, ante o grande lapso de tempo verificado na tramitação do feito.

Às providências, com eficiência.

São Félix do Araguaia - MT, 06/03/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41830 Nr: 2239-55.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 41830

 Decisão

 Vistos em correição, etc.

 Abra-se vista dos autos à defesa para que apresente memoriais finais, 

conforme já determinado às fls. 48/49.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 06/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 12874-26.2017.811.0006

 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): Danubil Novaes da Silva, TENENTE CORONEL 

DAVID DA SILVA MEZAVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 [...]É o relato do necessário. Decido.[...]Por conseguinte, partindo da 

premissa de que o que não está nos autos não estáno mundo Jurídico, a 

decisão prolatada às fls. 120/121 ateve-se às informações constante nos 
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autos,e, visto que não havia informações que demonstrassem certeza da 

exclusão do acusado das fileirasmilitares, a citada decisão encontra-se 

livre de mácula.Todavia, em detida análise às informações acostadas às 

fls. 144/145 e seguintes,extrai-se que o acusado não possui mais vínculo 

militar, tendo havido alteração fática na situaçãojurídica na qual o acusado 

se encontrava inserido.Nesta senda, verificando que o delito imputado ao 

acusado trata-se de crimecomum (não militar), bem como aliando-se à 

informação de que o acusado não possui mais vínculomilitar desde o dia 

28/02/2018, nem encontra-se respondendo por sindicância militar, vez que 

foraarquivada após seu licenciamento/exclusão das fileiras do Exército 

Brasileiro, não mais persistem osmotivos para sustentar sua custódia 

perante o Batalhão do Exército Brasileiro.Contudo, sabendo que o 

acusado fez parte da das Forças Armadas Brasileiras,participando de 

ações ao combate ao crime organizado, sua transferência para presídio 

comum semas cautelas devidas ao caso poderá trazer riscos irreparáveis 

ao réu.Deste modo, OFICIE-SE a SEJUDH para que ateste vaga 

emestabelecimento prisional adequado ao caso, frisando a situação 

pretérita do acusado(militar), bem como que sejam observadas as 

cautelas necessárias para que ocustodiado permaneça em segurança e 

tenha seus direitos constitucionais observadosenquanto da manutenção 

da ordem de prisão.Comunique-se, o Comandante do 2º Batalhão de 

Fronteira.Intime-seCumpra-se.Às providências.Porto Esperidião/MT, 09 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 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): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º 

do artigo 403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56686 Nr: 1067-92.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Amâncio da Cunha, Mauricio Dias 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Código: 56686

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 02 de julho de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15833 Nr: 452-69.2009.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO CRIMINAL RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Messias de Jesus Filiação: Alcidia Marai de Jesus, data 

de nascimento: 25/05/1960, brasileiro(a), natural de Piranhas-GO, 

convivente, pedreiro, Endereço: Av Sul S/n° (Atualmente Preso), Bairro: 

Setor e, Cidade: Querência-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos do Despacho abaixo transcrito, para 

comparecer(em) no dia 9 de novembro de 2015 às 09hs00min(MT), para 

seu julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri em Sessão Ordinária.

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

face do Réu Messias de Jesus, pelo crime capitulado no

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15833 Nr: 452-69.2009.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:11/03/2018

Horas:12:00:00

Data2:11/03/2018

Dados do Processo:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16163 Nr: 778-29.2009.811.0080

 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: AUTO PEÇAS VEMAQUE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da 

parte autora, no que se refere à PRIMEIRA E SEGUNDA FASE do 

procedimento, e faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC, CONDENANDO a requerida ao pagamento do valor de 

saldo credor apontado na perícia judicial de fls. 346/576, válido para a data 

do cálculo. CONDENO o réu ao pagamento de honorários de sucumbência 

(art. 85, § 2º), que fixo em 10% do valor da condenação, bem como 

deverá arcar com as despesas relacionadas à segunda fase.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 31509 Nr: 296-42.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

 Certifique-se o cumprimento da carta precatória expedida com a finalidade 

de inquirir a vítima.

 Considerando-se que a expedição da carta precatória não suspende a 

instrução criminal, nos termos do § 1.º do artigo 222 do CPP, declaro 

encerrada a instrução.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

 Após, tornem conclusos.

 Saliento a URGÊNCIA no cumprimento dos atos processuais e de seus 

prazos, pois o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16359 Nr: 978-36.2009.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, declaro extinta a 

punibilidade do acusado, já qualificado nos autos, o que faço com fulcro 

no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Ainda, no que se refere ao crime 

descrito no artigo 66 da Lei 9.605/98: Expedidas as cartas precatórias 

para inquirição das testemunhas, observo que não houve o interrogatório 

do representante do réu. Desta forma, designo o dia 09 de maio de 2018, 

às 18h (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para audiência de 

interrogatório. Certifique-se o cumprimento da carta precatória expedida 

nos autos para inquirição da testemunha Samuel, conforme requerido pelo 

Ministério Público às fls. 181-v e 233. Saliento a urgência no cumprimento 

e prazos dos atos processuais, uma vez que o presente feito pertence a 

Meta 02 do CNJ. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53053 Nr: 212-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA ANDRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Ainda que o nobre Advogado tenha pleiteado a revogação de sua prisão 

preventiva, inclusive, tendo impetrado Habeas Corpus em favor do 

Acusado, observo que, até hoje, não houve apresentação de resposta 

escrita.

Desta forma, intime-se o ilustre Causídico para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente a competente peça processual, vez que a sua ausência 

impede o prosseguimento do trâmite processual.

 Na hipótese de o Advogado permanecer inerte, INTIME-SE, pessoalmente, 

o Acusado para que constitua novo procurador, ou caso alegue 

impossibilidade financeira, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33402 Nr: 383-48.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Martins Borges, Edinei Felisberto de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Vistos em correição.

Em detida análise e em consonância a cota Ministerial acostada de fls. 99, 

assevero que o presente feito possui armas/munições apreendidas, as 

quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 54/59 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Por fim, VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33250 Nr: 241-44.2014.811.0052

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

 AUTOS Nº 241-44.2014.811.0052 - 33250

ESPÉCIE: Sequestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Luciano Paixão

INTIMANDO: Réu(s): Luciano Paixão, CPF: 03564233601, RG: 10243887 

SSP MG, Filiação: Geraldo Paixão e Maria Lídia da S. G. Paixão, data de 

nascimento: 28/10/1977, brasileiro(a), natural de Montes Claros-MG, , 

Endereço: Rua José Bonifácio Mendes, 55, Casa, Bairro: Novo Leticia, 

Cidade: Belo Horizonte/MG

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Sr. Luciano Paixão, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que, facultativamente, no prazo de 05 dias, 

apresente ou requeira a produções de provas a despeito da origem lícita 
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do carro apreendido, nos termos do artigo 60, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem 

requerer SEQUESTRO DE BENS, qual seja: 01 veículo VW Saveiro, cor 

preta, placa OOE-6850, em face de Luciano Paixão.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, em correição. DEFIRO a cota Ministerial de 

fl. 101, pelo que DETERMINO: A CITAÇÃO POR EDITAL do requerido, 

conforme prevê p art. 256, II, CPC, pois se verificou, conforme certidão 

retro, que ele não reside/trabalha mais na empresa desde 04.11.2012. 

Caso Transcorrido o prazo, VISTA ao Ministério Público para pugnar o que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 9 de março de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 922-77.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosmo Antonio Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Autos: 922-77.2015.811.0052 – Código: 37500

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor 

de COSMO ANTONIO FERREIRA DE LIMA, pela suposta prática dos crimes 

descritos nos art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.

 A denúncia foi recebida (ref. 7) e o acusado citado (ref. 17).

Apresentada resposta escrita à acusação, a defesa não arguiu 

preliminares (ref. 21).

 Dessa forma, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 17 de maio de 2018, às 14h30min.

1- INTIME-SE o acusado;

2- Intimem-se/requisitem-se as testemunhas, devendo, a secretaria da 

vara, atentar-se para a testemunha arrolada pela defesa. Caso haja 

alguma testemunha que resida em outra comarca, depreque-se sua 

inquirição;

3- Ciência ao MP.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37506 Nr: 928-84.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Autos: 928-84.2015.811.0052 – Código: 37506Vistos em correição.Em 

detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo. A 

respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ. Desta forma, foi 

recomendado aos Magistrados que se abstenham de manter armamento 

nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º da Resolução 

134/11-CNJ citada: Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas 

em juízo, como objeto de processo-crime em andamento, fase de 

execução penal ou arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, 

ser encaminhadas ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se 

sua manutenção for justificada por despacho fundamentado (destaque 

acrescido).Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre 

o resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 22/35 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ. Ademais, apresentada a Resposta à Acusação 

(Ref. 17), na forma do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico 

que estão ausentes as causas de absolvição sumária, previstas no art. 

397, do mesmo codex.Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 05 de abril de 2018, às 13h30min, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório 

do acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35976 Nr: 390-06.2015.811.0052

 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): José Vicente de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482

 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 Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50502 Nr: 485-31.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JKOB, Marli Francisca de Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

11/4/2018, às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50502 Nr: 485-31.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JKOB, Marli Francisca de Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 485.31.2018.811.0052 (Código: 50502)Vistos em 

correição;RECEBO a inicial em todos os seus termos. Defiro os benefícios 

de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Mantenho a guarda da filha menor em favor da Requerente/mãe, fixando 

provisoriamente o direito do Requerido/pai em visitar e ter a filha em sua 

companhia aos finais de semanas alternados, no horário das 09:00 às 

20:00 horas, salvo estipulação, pelas partes, de dias e horários diferentes 

que melhor atenda os interesses da menor adolescente (16 anos). Atenta 

ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, 

considerando-se a idade da Requerente; considerando que é obrigação 

não só da mãe, mas também do pai no que tange ao sustento dos filhos; 

considerando que os alimentos provisórios visam tão somente a evitar que 

a alimentanda pereça, até que se decida em definitivo o valor dos 

alimentos segundo a capacidade de quem paga e a necessidade de quem 

recebe e considerando a falta de elementos que comprovem os 

rendimentos do Requerido, arbitro alimentos provisórios em 60% 

(sessenta por cento) do salário mínimo, valor este, que entendo o mais 

adequado para a situação dos autos, possibilitando a satisfação das 

necessidades mínimas da menor e o adimplemento por parte do Requerido 
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e que serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser pago até o 

dia 30 (trinta) de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada 

nos autos.Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda art. 

693 DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de mediação, a 

qual será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência –art. 334 e 

§§, CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36848 Nr: 695-87.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genira Ferreira Targa, Sidney Targa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 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 as partes para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca do Mandado de Avaliação de ref. 71.

Comarca de Rosário Oeste

Decisão

Vistos.

 Trata-se de pedido de licença-prêmio, relativa ao quinquênio de 

12.11.2012 a 12.11.2017, formulado pelo servidor MARCOS GRANADO 

MARTINS, matrícula nº 25310, Analista Judiciário lotado nesta Comarca de 

Rosário Oeste/MT.

Relatório.

Decido.

O pedido funda-se nas disposições da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe nos arts. 109 e 110 in verbis:

 "Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)"

 "Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro".

Parágrafo único: "As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas."

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, uma 

vez que não incidiu nas hipóteses previstas no art. 110, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, conforme certidão do setor 

Administrativo que acompanha o pedido.

Pelo exposto, considerando o artigo 30º do Regimento Interno do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, que passou aos Diretores dos Foros das 1ª 

Instâncias a competências para processar e julgar os requerimentos dos 

servidores, na qual encontram-se lotados, expedindo os atos 

necessários, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura, DEFIRO o 

pleito de licença-prêmio formulado pelo servidor MARCOS GRANADO 

MARTINS, matrícula nº 25310, Analista Judiciário lotado nesta Comarca de 

Rosário Oeste/MT, relativo ao quinquênio de 12.11.2012 a 12.11.2017, 

condicionando o gozo à prévia solicitação, bem como à conveniência e 

oportunidade do serviço público.

Transitada em julgado, comunique-se à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do E. Tribunal de Justiça deste Estado.

Após, ao arquivo com as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Diretoria do Fórum

Decisão

Vistos.

 Trata-se de pedido de licença-prêmio, relativa ao quinquênio de 

11.01.2013 a 11.01.2018, formulado pelo servidor EDERALDO LEMES DO 

PRADO, matrícula nº 2787, técnico judiciário lotada nesta Comarca de 

Rosário Oeste/MT.

Relatório.

Decido.

O pedido funda-se nas disposições da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe nos arts. 109 e 110 in verbis:

 "Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)"

 "Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro".

Parágrafo único: "As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas."

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, uma 

vez que não incidiu nas hipóteses previstas no art. 110, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, conforme certidão do setor 

Administrativo que acompanha o pedido.

Pelo exposto, considerando o artigo 30º do Regimento Interno do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, que passou aos Diretores dos Foros das 1ª 

Instâncias a competências para processar e julgar os requerimentos dos 

servidores, na qual encontram-se lotados, expedindo os atos 

necessários, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura, DEFIRO o 

pleito de licença-prêmio formulado pelo servidor EDERALDO LEMES DO 

PRADO, matrícula nº 2787, Técnico Judiciário lotada nesta Comarca de 

Rosário Oeste/MT, relativo ao quinquênio de 11.01.2013 a 11.01.2018, 

condicionando o gozo à prévia solicitação, bem como à conveniência e 

oportunidade do serviço público.

Transitada em julgado, comunique-se à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do E. Tribunal de Justiça deste Estado.

Após, ao arquivo com as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 58438 Nr: 2202-80.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmael Divino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal. Nos termos 

do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, para querendo, apresentar impugnação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 62219 Nr: 1498-33.2015.811.0032
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 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BERTULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 565/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 2028-71.2014.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES JORDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 62716 Nr: 1691-48.2015.811.0032

 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: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Marynara Mantelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 78539 Nr: 4274-35.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suéllen Pulquerio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11 foi apresentad no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 78903 Nr: 4462-28.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Delfino Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 65858 Nr: 808-67.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdSP, MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA que a parte requerida não fora citada e nem intimada a 

comparecer na audiência marcada para o dia 26/09/2017, redesigno a 

presente audiência para o dia 24 DE ABRIL DE 2018, ÁS 13;30 HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 67458 Nr: 1502-36.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edirce de Moura Mutran, Maria Enedina Corrêa Loiola, 

Divino Marques da Silva, Viviane Cristina Brito de Lima, MARIA 

CONCEIÇÃO DA CUNHA, JOSE MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, 

Bernadete Murta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência foi realizada no dia 06/03/2018, e 

não foi possível CONCILIAÇÃO entre as partes; ASSIM, com base no 

Provimento nº 56/2007, e art. 335 do NCPC, abro vista ao Município para 

apresentar contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 78871 Nr: 4447-59.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, rep. pelo Prefeito 

Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 CONSIDERANDO que na audiência de conciliação não houve acordo e 

tendo em vista que o prazo para ofereciimeno de contestação 

contabilizar-se -a da audiência de conciliação, assim sendo nos termos da 

Legislação vigente e Provimento 56/2006-CGJ impulsiopno os presentes 

autos para enca'minhar os autos a parte requerida para apresentação da 

contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 13:00Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-82.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 13:30Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-67.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 14:00Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-52.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 14:30Hras, para 

realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 15:00Hras, para 

realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-22.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDRO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 15:30Hras, para 

realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-07.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELINTO RUBENS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 16:00Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54237 Nr: 525-20.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Raul Augusto Alves, OAB/MT 23.447 (Tel: 3362-0855 ou 99620-7473) 

como Defensor Dativo da parte requerida RAFAEL DOS SANTOS 

ARAUJO, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 82243 Nr: 1421-87.2017.811.0053

 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: MCDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte requerente SRª MAIARA 

CRISTINA DA CRUZ SILVA, para atuar neste feito. Os honorários 

advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando 

em consideração os atos processuais praticados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011884-88.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MENEZES AURICHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 10 de março de 

2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO LUIZ NEVES 

GOMES - MT0017234A 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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 

Hora: 12:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8011884-88.2013.8.11.0053; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE LUIZ MENEZES AURICHIO Parte Ré: CENTRO 

OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME 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, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 
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INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-25.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS TIAGO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT0015072A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010321-25.2014.8.11.0053 REQUERENTE: JEAN CARLOS 

TIAGO PINTO REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-25.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS TIAGO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT0015072A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010321-25.2014.8.11.0053 REQUERENTE: JEAN CARLOS 

TIAGO PINTO REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. B. GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA VETTORAZZI OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000169-32.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORREA DE PROENCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GOE (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-93.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-97.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO FAUSTINO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-55.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000448-18.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DINA DA COSTA TEIXEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-59.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIZIO DIAS SANTANA (REQUERENTE)

LUCINIL RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA RONDON SOARES OAB - MT15931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LIRA DA SILVA MENEZES (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON GOMES DA SILVA OAB - MT24223/O (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010019-59.2015.8.11.0053 REQUERENTE: MAURIZIO DIAS 

SANTANA, LUCINIL RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: JOSÉ LIRA DA 

SILVA MENEZES , MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Considerando a suspensão das atividades da Defensoria 

Pública nesta Comarca, NOMEIO em favor do Requerido, como defensor 

dativo, o Dr. GERSON GOMES DA SILVA, OAB/MT 24.223, telefone/celular 

(65)3622-2930, advogado alistado no Cadastro Nacional dos Advogados 

(CNA), o qual deverá ser cientificado desta decisão. INTIME-SE o defensor 

constituído de seu múnus, cientificando-o das obrigações e restrições 

constantes da CNGCJ/MT. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-02.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELY LARA PINTO DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT0014908A-O (ADVOGADO)

WEUDYS CAMPOS FURTADO OAB - MT0014700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-15.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELSINA CATARINA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 11 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-74.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MUNIZ DA 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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 12 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRVANO DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000400-59.2017.8.11.0053 REQUERENTE: IRVANO DA 

CRUZ SANTOS 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 Irvano 

da Cruz Santos, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-48.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO SOARES PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 12 

de março de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VANDERLEI 

BIANCHINI - MT14453 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: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 Hora: 13:30 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000101-48.2018.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte 

Autora: REQUERENTE: CATARINO SOARES PLACIDO 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, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000102-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO SOARES PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 12 
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de março de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VANDERLEI 

BIANCHINI - MT14453 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: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 Hora: 13:45 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000102-33.2018.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte 

Autora: REQUERENTE: CATARINO SOARES PLACIDO 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, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77327 Nr: 997-87.2017.811.0039

 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: NILCEA MOREIRA CALDERAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano situado na Quadra 05, Lote 03, no Loteamento denominado JARDIM 

SANTA ROSA II, neste município, com a área de 360,00 metros quadrados; 

Medindo: frente: 10,50 metros para a Rua do Café; Fundo: 12,00 metros 

para o lote 09; Lado Direito: 30,00 metros para o lote 02; Lado Esquerdo 

30,00 metros para os lotes 04, 05 e 06; havido conforme a Matricula 4.984, 

do Livro nº 02, datado em 23 de julho de 2015, de acordo com a certidão 

expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro de 

Imóveis da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT em favor da 

requerente.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 01 

de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77674 Nr: 1140-76.2017.811.0039

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1140-76.2017.811.0039

Código 77674

Vistos.

Em análise detida dos autos, em especial à certidão de ref. 08, verifica-se 

impossibilidade de intimação do inventariante, haja vista, seu endereço 

apresentar-se incompleto nos autos de Cód.51577.

Nesse viés, determino a intimação do patrono da parte autora para que no 

prazo de 5 (cinco) dias informe nos autos o endereço atualizado do 

inventariante JAMILSON APARECIDO TIBALDO ou a impossibilidade deste, 

sob pena de remoção.

Transcorrido o aludido prazo e juntado o endereço atualizado, intime-se o 

inventariante para que no prazo de 15 (quinze) dias defenda-se ou 

requeira a produção de provas.

Transcorrido in albis voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos - MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75634 Nr: 298-96.2017.811.0039

 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 ITAÚ VEÍCULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SALES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente da decisão proferida por Desa. do TJMT.

Digam as partes em prosseguimento.

Em caso de abandono, cumpra nos termos do NCPC, art. 485, III e § 1º.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62639 Nr: 1078-07.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1078-07.2015.811.0039.

Código nº. 62639.

Vistos.

Tendo em vista o petitório de referência nº. 119, DETERMINO, seja 

procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, com as advertências legais.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68571 Nr: 722-75.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR, CESDC, MV, RDSP, SADAM, JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.548, 

FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - OAB:MT 9715-B, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:MT 19991/O, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996, TAÍZA BORGES BERNARDES - OAB:MT0014399O, 

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862, WAGNER RICCI DA 

SILVA - OAB:MT 0021379-O

 Vistos. Trata-se de pedido de RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO, formulado por 

JOANITA BATISTA DE OLIVEIRA, alegando, em apertada síntese, que o 

veículo HONDA/CIVIC LXR, ano/modelo: 2013/2014, cor: cinza, chassi: 

93HFB9640EZ161572, placa: OBK-1586 é de sua propriedade e que foi 

adquirido por meios lícitos, mediante financiamento.Juntou os documentos 

(ref. 484). Instado, o Ministério Público foi contrário ao pedido (ref. 493). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário.Decido. O Código 

de Processo Penal prevê três hipóteses de vedação para a restituição de 
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objetos apreendidos em feitos criminais: quando, não havendo sentença 

transitada em julgado, o objeto apreendido interessar à investigação 

policial ou à instrução processual penal (art. 118 do CPP); quando se tratar 

de instrumentos de crime cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção 

constitua fato ilícito, ou quando se tratar de produtos de crime ou de 

qualquer bem e valor que constitua produto auferido pelo agente como 

prática de fato criminoso (art. 119 do CPP); e quando houver dúvida sobre 

o legítimo direito do reclamante (art. 120 do CPP). No caso dos autos, 

verifico que o veículo apreendido ainda é imprescindível para o deslinde da 

demanda, vez que estava sendo, supostamente, utilizado como 

instrumento para a prática do delito de tráfico de drogas e associação 

para o tráfico, razão pela qual não pode ser liberado enquanto interessar 

às colheitas de provas que visam esclarecer os fatos. Desta forma, 

entendo ser necessário que o veículo permaneça sob a custódia do 

Estado para a aclaração dos crimes sobreditos.Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 118, do 

Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo 

apreendido. Intimem-se. Cumpra-se.se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85995 Nr: 610-38.2018.811.0039

 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: ANÍSIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 610-38.2018.811.0039

CÓDIGO Nº. 85995

Vistos.

Intimem-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, bem como 

declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 3228-24.2016.811.0039

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74468 Nr: 3382-42.2016.811.0039

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPEDES RODRIGUES SANTANA - DE CUJUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE AUTENTICACÕES DE CÓPIAS, PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA 

DE ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83819 Nr: 4373-81.2017.811.0039

 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: EUDIS ALMEIDA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:OAB/MT 8.969-B, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84939 Nr: 143-59.2018.811.0039

 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: PEDRO CARNIELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59312 Nr: 120-21.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 2546-35.2017.811.0039

 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: JOSÉ CARLOS GIANDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 
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APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 1600-97.2016.811.0039

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO MIGUEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE AUTENTICACÕES DE CÓPIAS, PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA 

DE ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76871 Nr: 768-30.2017.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GOMES VALÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71027 Nr: 1660-70.2016.811.0039

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ZAMPIERI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE AUTENTICACÕES DE CÓPIAS, PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA 

DE ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55816 Nr: 827-23.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA INFORMAR 

NOS PRESENTES AUTOS SE JÁ HOUVE O PAGAMENTO DAS VERBAS 

PRETÉRITAS DEVIDAS EM 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77961 Nr: 1279-28.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA BIAZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57028 Nr: 1644-87.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLXDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 73571 Nr: 2923-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CORREIA DA SILVA, DANILO 

VALVERDE GARIBALDI, WANDERSON ALVES FERRANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, NUCLEO 

DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:, PATRICIA ECHER - 

OAB:12274

 Certifico e dou fé, que nesta data faço a remessa novamente para 

publicação via DJE, para intimação da Advogada do denunciado DANILO 

VALVERDE GARIBALDI, para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado, conforme determina a r. decisão de 24/08/2017 

(ref. 114), tendo em vista não constar no sistema apolo, a referida 

certidão de publicação da matéria de imprensa, encaminhada 

anteriormente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 75925 Nr: 408-95.2017.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORMIZIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 408-95.2017.811.0039 Código 75925

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PARTE AUTORA: HORMIZIO DA SILVA

PARTE RÉ: Representante (requerido): NILZE JOSÉ DE MATOS, CPF: 

10355693100, Rg: 6.124.976 SSP SP Filiação: Maria José de Assis Mattos 

e Zeferino José de Mattos, brasileiro(a), casado(a), aposentado, 

Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/02/2017
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VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

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: HORMIZIO DA SILVA, brasileiro, casado, 

aposentado, portadora da cédula identidade n.º 4.860.243 SSP/SP e no 

CPF/MF n.º 207.893.941-20, com endereço na fazenda Estância cometa, 

zona rural, no município de Gloria D’ Oeste - MT, CEP 78.293-000 , por seu 

advogado e bastante procurador WAGNER PERUCHI DE MATOS portador 

da OAB/MT sob n. 9.865, infra-assinado, vide procuração ad judicia em 

anexo, com escritório profissional localizado no endereço constante no 

rodapé da presente, onde oferece para receber intimações e notificações 

de estilo, vem, mui respeitosamente, ante a douta presença de Vossa 

Excelência Propor AÇÃO DE USOCAPIAO EXTRADORDINÁRIO em 

desfavor do ESPÓLIO DE MARIA JOSE DE ASSIS MATTOS, representado 

nos autos do inventário pelo inventariante, o Srª NILZE JOSÉ DE MATOS, 

brasileiro, casado, aposentado, portador da CI-RG nº 6.124.976 SSP/SP e 

do CPF nº 103.556.931-00, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, 

1057, Centro, neste município de São José dos Quatro Marcos-MT, pelos 

seguintes substratos fáticos e jurídicos que passam a expor para ao final 

requerer: I- DOS FATOS Aos 12 de novembro do ano de 1.986 o autor 

adquirira uma área de terra urbana, conforme contrato particular de 

compra e venda de imóveis urbano. Exa., antes de adentrarmos no mérito 

propriamente dito, importante esclarecer que, o loteamento denominado de 

JARDIM ZEFERINO III, embora loteado, nunca fora registrado em cartório e, 

por isso, conforme se pode ver na certidão de inteiro teor em anexo, vide 

doc. 01, esta área consta em sua origem como uma “chácara” denominada 

de CHÁCARA N° 05, tendo como uma área total de 24.200,00 metros 

quadrados. Muito embora a peculiaridade acima descrita, a realidade dos 

fatos é que, aos 12 de novembro de 1986 o autor adquiriu uma área de 

terra urbana, área esta cuja descrição é o lote nº 07, Quadra n.º 03, do 

Loteamento Jardim Zeferino III, no município de São José dos Quatro 

Marcos-MT, conforme declaração de compra e venda em anexo, vide doc. 

02 e que, este lote que mede 478.71 metros quadrados é parte integrante 

da área total encontrada em cartório como Chácara n° 05, conforme se 

pode ver no MAPA em anexo, vide doc. 03. Em suma, a área descrita 

como Chácara n° 05 foi loteada e passou a se chamar Jardim Zeferino III, 

onde este loteamento nunca foi registrado em cartório e, como é costume 

nesta cidade, os interessados passaram a adquirir os lotes deste 

loteamento através de recibos e contratos de compromisso de compra e 

venda, já que não era possível conseguir a propriedade através de 

escritura pública, pois, os mesmos não possuem registro em cartório. No 

presente caso, o autor adquiriu o lote, objeto desta ação, através de 

contrato de compromisso de compra e venda, conforme se verifica na 

cadeia de contratos em anexo, vide doc. 04. Portanto, o que o autor 

pleiteia nesta ação é o domínio definitivo de parte ideal da chácara n° 05, 

hoje loteada e chamada de Jardim Zeferino III, ou seja, dentre a área total 

de 24.200,00 metros quadrados da chácara n° 05 que foram divididos em 

vários lotes formando o loteamento Jardim Zeferino III, requer-se apenas a 

área de 478.71 metros quadrados referente ao lote em que o autor tem a 

posse e que encontra-se discriminado e individualizado como lote 07 da 

quadra 03 deste loteamento denominado Jardim Zeferino III. Sendo assim, 

o autor, em ato de pura boa-fé, não exigiu a escritura do referido imóvel, 

pois sabia que estava adquirindo apenas a posse, pois, assumiu um 

compromisso perante o outro posseiro conforme demonstrado nos 

contratos em anexo, posse essa que se deu através de uma sucessão de 

contratos cujo legítimos proprietários são os Requeridos, conforme 

certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório do 1º Oficio de Mirassol D’ 

Oeste-MT. Ocorre Excelência que o autor, sem ater-se às formalidades 

legais tomou posse da referida área de terra, e somando todo o período de 

posse dos outros adquirentes a manteve mansa e pacificamente durante 

estes mais de 20 anos sem sofrer qualquer constrangimento na sua 

posse. A posse do referido imóvel, durante o lapso de tempo legal exigido 

se comprova através do recibo e dos contratos de compromisso de 

compra e venda do referido imóvel que se deu desde 12 de novembro de 

1.986, ou seja, cerca de 31 anos de posse ininterrupta, mansa e pacifica. 

Demonstra-se, para fins elucidativos, através do mapa da área doc. em 

anexo, que a área de terras em questão possui os seguintes 

confrontantes, o da frente 12,00 metros com a rua Salustiano, do lado 

direito 40,18 metros, lado esquerdo 39,54 metros, fundo 12,02 metros, no 

qual, uma vez intimadas por este douto juízo, irão comprovar a posse 

mansa e pacifica de todos os posseiros da cadeia de contratos e em 

especial, a posse dos últimos posseiros, ora requerente. A razão do 

presente processo se dá Excelência, que o legítimo posseiro da área não 

pode usufruir de todos os direitos que a propriedade do imóvel lhe 

alcançaria, principalmente com o fito de registrar no registro de imóvel 

competente este imóvel como seu, por lhe faltar o título correspondente, 

visto que a época a venda e a compra se operaram apenas por um 

contrato de compromisso de compra e venda. Destarte, para poder 

vender, onerar, dar em garantia e etc., falta-lhe a inscrição no registro do 

Cartório de Imóveis, sendo este o escopo final desta. II – DO DIREITO A 

usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1.238 do Código Civil e seus 

requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a dez anos se 

o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo), exercida com o ânimo 

de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. Dispensam-se os 

requisitos do justo titulo e da boa-fé. Todavia a usucapião é o modo de 

aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada 

da coisa com a observância dos requisitos legais, é na lição de Clóvis 

Beviláqua “uma aquisição do domínio pela posse prolongada” (RT 

554:115). Existem no ordenamento jurídico brasileiro várias formas de se 

usucapir, disso, nota-se que fundamentalmente não divergem entre si 

estas respectivas formas a qual se apresenta este histórico Instituto 

Jurídico, exigindo-se impreterivelmente em todas estas formas de 

usucapião, para sua concessão, coisa hábil, posse, lapso de tempo, 

animus domini e, em alguns casos, boa-fé e justo título. A usucapião 

manifestada desta forma apresenta os seguintes requisitos: posse de 

quinze anos, exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e 

pacificamente, sendo desnecessário o justo título e boa-fé. Atributos 

estes que possui a requerente, o qual se comprova com recibo e contrato 

de compra e venda e ainda, comprovará através das testemunhas a 

serem arroladas em momento oportuno. Entretanto, necessário se faz a 

menção do tempo da posse exercida pela autora para que configure a 

aquisição da propriedade pelo tempo. Para a configuração da usucapião, 

desta forma se faz necessário a posse de 15 anos, independente que 

seja entre ausentes ou presentes, como exigia o código civil antigo. O 

autor está de posse da área a mais de 31 anos e, até a data da 

apresentação desta ação judicial, nunca transferiu ou cedeu sua posse a 

terceiro, o que muito pelo contrário, a defende com ânimus de dono, desde 

quando adquiriu o imóvel. Sendo assim, para ver seu direito satisfeito, 

basta para o autor o ânimus de dono, a continuidade e tranquilidade da 

posse por quinze anos, o que já está devidamente comprovado nos autos 

e que será ratificado através das testemunhas conforme já relatado. 

Desta forma iremos dissecar cada um destes requisitos, analisando 

concomitantemente com a situação fática dos autores, senão vejamos: a-) 

Da Posse mansa, pacífica, e ininterrupta do Imóvel. Ora Excelência, um 

dos requisitos da posse ad usucapi nem é que seja mansa e pacífica, isto 

é, exercida sem oposição, ou seja, que o possuidor não seja molestado, 

durante todo o tempo estabelecido por quem tenha legítimo interesse, ou 

seja, pelos proprietários, diz-se que a sua posse é mansa e pacífica. Mais 

uma vez vale ressaltar que o autor nunca fora molestada, desde o 

ingresso na área, por nenhum opositor, e nem confrontantes, seja 

judicialmente, ou extrajudicialmente. b-) Do decurso do tempo. Necessário 

se faz a menção do tempo da posse exercida pelo autor para que 

configure a aquisição da propriedade pelo tempo. Para a configuração da 

usucapião desta forma se faz necessário a posse de 15 anos, 

independente que seja entre ausentes ou presentes, como exigia o código 

civil antigo. O autor está de posse da área a mais de 31 anos até a data da 

apresentação desta ação judicial, nunca transferindo ou cedendo sua 

posse, a defendendo com ânimo de dono, desde que a adquiriu do antigo 

proprietário, posse esta devidamente comprovada, conforme já relatado. 

Desta Forma Excelência, o autor adquirira a presente propriedade que se 

pretende usucapir de plena boa-fé, haja visto que comprara a mesma 

através de meio lícito, formalizado num título extrajudicial (recibo e 

contratos em anexo) que comprova o justo título, muito embora para este 

tipo de aquisição não se precise esta comprovação. III – DO PEDIDO Ex 

Positis, pelos argumentos supra narrados, afirmados e comprovados, a 

autora vem a requerer o que segue: a-) seja distribuído por dependência 

aos autos do inventário n. 345/2007 e, que seja dado a total procedência à 
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presente ação, para que seja declarado para o autor, através da 

usucapião na modalidade extraordinária, o domínio definitivo do imóvel 

tendo como descrição o lote 07 da quadra 03, do Loteamento Jardim 

ZeferinoIII (CHÁCARA N.05), num total de 478,71 m2, em São José dos 

Quatro Marcos-MT, com a devida transcrição da sentença no Registro de 

Imóveis desta Comarca; b-) Sejam citados os requeridos na pessoa do 

inventariante, Sr. Nilze José de Matos conforme endereço declinado no 

preâmbulo desta exordial, para que tome ciência dos termos desta e, 

querendo, conteste no prazo legal, sob pena de revelia e confissão; c-) A 

Intimação do Ministério Público Estadual, desta Comarca, nos termos do 

artigo 944 do Código de Processo Civil; d-) A intimação via postal, para 

que manifestem interesse, o representantes da Fazenda Pública da União, 

o representante da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso, e do 

município de São José dos Quatro Marcos-MT, nos termos do artigo 943 

do Código de Processo Civil, modificado pela Lei 8.951/94; e-) Os 

benefícios da justiça gratuita, uma vez que o autor é aposentado, 

auferindo renda de um salário mínimo mensal e, por Isso, não tem 

condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo 

de seu sustento e de sua família, tudo nos termos da lei nº 1.060/50. 

Protesta por todos os tipos de provas admitidas em direito, requerendo em 

especial a produção de prova pericial, a oitiva de testemunhas as quais 

serão arroladas em momento oportuno, a juntada de novos documentos, e 

o depoimento dos réus, e dos confrontantes, sob pena de confesso. 

Dá-se a esta causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para os 

fins de alçada. Termos em que pede e espera deferimento. S. J. Quatro 

Marcos-MT, 08 de fevereiro de 2017.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: tendo como descrição o lote 07 

da quadra 03, do Loteamento Jardim Zeferino III (CHÁCARA N.05), num 

total de 478,71 m2, em São José dos Quatro Marcos-MT, com a devida 

transcrição da sentença no Registro de Imóveis desta Comarca

DESPACHO: Citem-se pessoalmente aqueles em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapindo, bem como todos os confinantes 

conhecidos do referido imóvel. Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 257, III), citem-se os réus, os confrontantes e os eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Por via postal, 

intimem-se, para manifestar interesse na causa, os representantes da 

fazenda Pública da União, do Estado e do Município. Dê-se vista dos autos 

para o Ministério Público. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC.Intime-se Cumpra-se. São José 

Quatro Marcos/MT, 04 de agosto de 2017.

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em substituição legal

Eu, Vera Lúcia Borges Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 11 de março de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 75926 Nr: 409-80.2017.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:0, RICARDO MONTEIRO DE BARROS MONTEZANO - 

OAB:2110334

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20(Vinte) DIAS

AUTOS N.º 409-80.2017.811.0039 Cód. 75926

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA

PARTE RÉ: NILZE JOSÉ DE MATOS e MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - 

"ESPÓLIO" Representante (requerido): NILZE JOSÉ DE MATOS, CPF: 

10355693100, Rg: 6.124.976 SSP SP Filiação: Maria José de Assis Mattos 

e Zeferino José de Mattos, brasileiro(a), casado(a), aposentado, 

Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

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: MARIA JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileira, 

solteira, aposentada, portadora da cédula identidade n.º 1520946-6 

SSP/MT e no CPF/MF n.º 311.877.067-87, residente e domiciliada na Rua 

Pará, n° 233, no município de São Jose dos Quatro Marcos - MT, CEP 

78.285-000 , por seu advogado e bastante procurador WAGNER PERUCHI 

DE MATOS portador da OAB/MT sob n. 9.865, infra-assinado, vide 

procuração ad judicia em anexo, com escritório profissional localizado no 

endereço constante no rodapé da presente, onde oferece para receber 

intimações e notificações de estilo, vem, mui respeitosamente, ante a 

douta presença de Vossa Excelência propor AÇÃO DE USOCAPIAO 

EXTRADORDINÁRIO em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA JOSE DE ASSIS 

MATTOS, representado nos autos do inventário pelo inventariante, o Srª 

NILZE JOSÉ DE MATOS, brasileiro, casado, aposentado, portador da CI-RG 

nº 6.124.976 SSP/SP e do CPF nº 103.556.931-00, residente e domiciliado 

na Rua Pernambuco, 1057, Centro, neste município de São José dos 

Quatro Marcos- MT, José dos Quatro Marcos-MT, São José dos Quatro 

Marcos-MT, pelos seguintes substratos fáticos e jurídicos que passam a 

expor para ao final requerer: I- DOS FATOS Aos 28 de fevereiro do ano 

de 1.986 a autora adquirira uma área de terra urbana, conforme contrato 

particular de cessão de direitos de imóveis urbano. Exa., antes de 

adentrarmos no mérito propriamente dito, importante esclarecer que, o 

loteamento denominado de JARDIM ZEFERINO III, embora loteado, nunca 

fora registrado em cartório e, por isso, conforme se pode ver na certidão 

de inteiro teor em anexo, vide doc. 01, esta área consta em sua origem 

como uma “chácara” denominada de CHÁCARA N° 05, tendo como uma 

área total de 24.200,00 metros quadrados. Muito embora a peculiaridade 

acima descrita, a realidade dos fatos é que, aos 28 de fevereiro de 1.986 

a autora adquiriu uma área de terra urbana, área está cuja descrição é o 

lote nº 01, Quadra n.º 03, do Loteamento Jardim Zeferino III, no município 

de São José dos Quatro Marcos-MT, conforme declaração de compra e 

venda em anexo, vide doc. 02 e que, este lote que mede 306.37 metros 

quadrados é parte integrante da área total encontrada em cartório como 

Chácara n° 05, conforme se pode ver no MAPA em anexo, vide doc. 03. 

Em suma, a área descrita como Chácara n° 05 foi loteada e passou a se 

chamar Jardim Zeferino III, onde este loteamento nunca foi registrado em 

cartório e, como é costume nesta cidade, os interessados passaram a 

adquirir os lotes deste loteamento através de recibos e contratos de 

compromisso de compra e venda, já que não era possível conseguir a 

propriedade através de escritura pública, pois, os mesmos não possuem 

registro em cartório. No presente caso, a autora adquiriu o lote, objeto 

desta ação, através de contrato de compromisso de compra e venda, 

conforme se verifica na cadeia de contratos em anexo. Portanto, o que a 

autora pleiteia nesta ação é o domínio definitivo de parte ideal da chácara 

n° 05, hoje loteada e chamada de Jardim Zeferino III, ou seja, dentre a área 

total de 24.200,00 metros quadrados da chácara n° 05 que foram divididos 

em vários lotes formando o loteamento Jardim Zeferino III, requer-se 

apenas a área de 306.37 metros quadrados referente ao lote em que o 

autor tem a posse e que encontra-se discriminado e individualizado como 

lote 01 da quadra 03 deste loteamento denominado Jardim Zeferino III. 

Sendo assim, a autora, em ato de pura boa-fé, não exigiu a escritura do 

referido imóvel, pois sabia que estava adquirindo apenas a posse, pois, 

assumiu um compromisso perante o outro posseiro conforme demonstrado 

nos contratos em anexo, posse essa que se deu através de uma 

sucessão de contratos cujos legítimos proprietários são os Requeridos, 

conforme certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório do 1º Oficio de 

Mirassol D’ Oeste-MT. Ocorre Excelência que a autora, sem ater-se às 

formalidades legais tomou posse da referida área de terra, e somando 

todo o período de posse dos outros adquirentes a manteve mansa e 

pacificamente durante estes mais de 31 anos sem sofrer qualquer 

constrangimento na sua posse. A posse do referido imóvel, durante o 

lapso de tempo legal exigido se comprova através dos contratos de 
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compromisso de compra e venda do referido imóvel que se deu desde 28 

de fevereiro de 1986, ou seja, cerca de 31 anos de posse ininterrupta, 

mansa e pacifica. Demonstra-se, para fins elucidativos, através do mapa 

da área doc. Em anexo, que a área de terras em questão possui os 

seguintes confrontantes, o da frente 10,75 metros com a Rua Pará, fundo 

10,75 para o lote 05, Lado Direito 28,50 para o lote 02, Lado Esquerdo 

28,50 para Rua Salustiano, no qual, uma vez intimadas por este douto 

juízo, irão comprovar a posse mansa e pacifica de todos os posseiros da 

cadeia de contratos e em especial, a posse dos últimos posseiros, ora 

requerentes. A razão do presente processo se dá Excelência, que o 

legítimo posseiro da área não pode usufruir de todos os direitos que a 

propriedade do imóvel lhe alcançaria, principalmente com o fito de registrar 

no registro de imóvel competente este imóvel como seu, por lhe faltar o 

título correspondente, visto que a época a venda e a compra se operaram 

apenas por um contrato de compromisso de compra e venda. Destarte, 

para poder vender, onerar, dar em garantia e etc., falta-lhe a inscrição no 

registro do Cartório de Imóveis, sendo este o escopo final desta. II – DO 

DIREITO A usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1.238 do Código 

Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a 

dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo), 

exercida com o ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. 

Dispensam-se os requisitos do justo titulo e da boa-fé. Todavia a 

usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais 

pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais, 

é na lição de Clóvis Beviláqua “uma aquisição do domínio pela posse 

prolongada” (RT 554:115). Existem no ordenamento jurídico brasileiras 

vário formas de se usucapir, disso, nota-se que fundamentalmente não 

divergem entre si estas respectivas formas a qual se apresenta este 

histórico Instituto Jurídico, exigindo-se impreterivelmente em todas estas 

formas de usucapião, para sua concessão, coisa hábil, posse, lapso de 

tempo, animus domini e, em alguns casos, boa-fé e justo título. A 

usucapião manifestada desta forma apresenta os seguintes requisitos: 

posse de quinze anos, exercida com ânimo de dono, de forma contínua, 

mansa e pacificamente, sendo desnecessário o justo título e boa-fé. 

Atributos estes que possui a requerente, o qual se comprova com recibo e 

contrato de compra e venda e ainda, comprovará através das 

testemunhas a serem arroladas em momento oportuno. Entretanto, 

necessário se faz a menção do tempo da posse exercida pela autora para 

que configure a aquisição da propriedade pelo tempo. Para a configuração 

da usucapião, desta forma se faz necessário a posse de 15 anos, 

independente que seja entre ausentes ou presentes, como exigia o código 

civil antigo. O autor está de posse da área a mais de 31 anos e, até a data 

da apresentação desta ação judicial, nunca transferiu ou cedeu sua 

posse a terceiro, o que muito pelo contrário, a defende com ânimus de 

dono, desde quando adquiriu o imóvel. Sendo assim, para ver seu direito 

satisfeito, basta para o autor o ânimus de dono, a continuidade e 

tranquilidade da posse por quinze anos, o que já está devidamente 

comprovado nos autos e que será ratificado através das testemunhas 

conforme já relatado. (Desta forma iremos dissecar cada um destes 

requisitos, analisando concomitantemente com a situação fática dos 

autores, senão vejamos: a-) Da Posse mansa, pacífica, e ininterrupta do 

Imóvel. Ora Excelência, um dos requisitos da posse ad usucapindo é que 

seja mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição, ou seja, que o 

possuidor não seja molestado, durante todo o tempo estabelecido por 

quem tenha legítimo interesse, ou seja, pelos proprietários, diz-se que a 

sua posse é mansa e pacífica. Mais uma vez vale ressaltar que o autor 

nunca fora molestada, desde o ingresso na área, por nenhum opositor, e 

nem confrontantes, seja judicialmente, ou extrajudicialmente. b-) Do 

decurso do tempo. Necessário se faz a menção do tempo da posse 

exercida pelo autor para que configure a aquisição da propriedade pelo 

tempo. Para a configuração da usucapião desta forma se faz necessário 

a posse de 15 anos, independente que seja entre ausentes ou presentes, 

como exigia o código civil antigo. O autor está de posse da área a mais de 

31 anos até a data da apresentação desta ação judicial, nunca 

transferindo ou cedendo sua posse, a defendendo com ânimo de dono, 

desde que a adquiriu do antigo proprietário, posse está devidamente 

comprovada, conforme já relatado. Desta Forma Excelência, o autor 

adquirira a presente propriedade que se pretende usucapir de plena 

boa-fé, haja vista que comprara a mesma através de meio lícito, 

formalizado num título extrajudicial (recibo e contratos em anexo) que 

comprova o justo título, muito embora para este tipo de aquisição não se 

precise esta comprovação. (III – DO PEDIDO Ex Positis, pelos argumentos 

supra narrados, afirmados e comprovados, a autora vem a requerer o que 

segue: a-) seja distribuído por dependência aos autos do inventário n. 

345/2007 e, que seja dado a total procedência à presente ação, para que 

seja declarado para o autor, através da usucapião na modalidade 

extraordinária, o domínio definitivo do imóvel tendo como descrição o lote 

01 da quadra 03, do Loteamento Jardim ZeferinoIII (CHÁCARA N.05), num 

total de 306,38 m2, em São José dos Quatro Marcos-MT, com a devida 

transcrição da sentença no Registro de Imóveis desta Comarca; b-) Sejam 

citados os requeridos na pessoa do inventariante, Sr. Nilze José de Matos 

conforme endereço declinado no preâmbulo desta exordial, para que tome 

ciência dos termos desta e, querendo, conteste no prazo legal, sob pena 

de revelia e confissão; c-) A Intimação do Ministério Público Estadual, 

desta Comarca, nos termos do artigo 944 do Código de Processo Civil; d-) 

A intimação via postal, para que manifestem interesse, o representantes 

da Fazenda Pública da União, o representante da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso, e do município de São José dos Quatro 

Marcos-MT, nos termos do artigo 943 do Código de Processo Civil, 

modificado pela Lei 8.951/94; e-) Os benefícios da justiça gratuita, uma 

vez que a autora é aposentado, auferindo renda de um salário mínimo 

mensal e, por isso, não tem condições de arcar com as despesas e 

custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, tudo 

nos termos da lei nº 1.060/50. Protesta por todos os tipos de provas 

admitidas em direito, requerendo em especial a produção de prova pericial, 

a oitiva de testemunhas as quais serão arroladas em momento oportuno, a 

juntada de novos documentos, e o depoimento dos réus, e dos 

confrontantes, sob pena de confesso. Dá-se a esta causa o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), para os fins de alçada. Termos em que pede 

e espera deferimento. S. J. Quatro Marcos-MT, 08 de fevereiro de 2017.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel tendo como descrição o 

lote 01 da quadra 03, do Loteamento Jardim Zeferino III (CHÁCARA N.05), 

num total de 306,38 m2, em São José dos Quatro Marcos-MT, com a 

devida transcrição da sentença no Registro de Imóveis desta Comarca

DESPACHO: Citem-se pessoalmente aqueles em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapindo, bem como todos os confinantes 

conhecidos do referido imóvel. Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 257, III), citem-se os réus, os confrontantes e os eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Por via postal, 

intimem-se, para manifestar interesse na causa, os representantes da 

fazenda Pública da União, do Estado e do Município. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC.Dê-se 

vista dos autos para o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 25 de julho de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

direito em substituição legal

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxilair Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 11 de março de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 63234 Nr: 1288-58.2015.811.0039

 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: IMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1288-58.2015.811.0039 Código 63234

 ESPÉCIE: 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: IVA MARGARIDA DE ANUNCIAÇÃO SILVA

PARTE RÉ: JOÃO FERNANDES DA SILVA

CITANDO(A, S): Requerido(a): João Fernandes da Silva, Cpf: 

31278795200 Filiação: Francisco Pereira da Silva e de Jerusa Fernandes 

da Silva, data de nascimento: 04/04/1968, brasileiro(a), natural de Santa 
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inês-MA, divorciado(a), garimpeiro (desempregado), Endereço: 

ATUALMEMNTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

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 

30 (trinta) 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: IVA MARGARIDA DE ANUNCIAÇÃO SILVA, 

brasileira, casada, aposentada, portadora do RG n°. 657209 SSP/MT e 

inscrita no CPF n°.012.886.031-69, Tel.(65) 9949-3101 residente e 

domiciliada na Rua Cuiabá n°.2067, Bairro Jardim Canãa, nesta cidade e 

comarca de São Jose dos Quatro Marcos/MT, por meio da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, cuja Defensora Pública, no uso de 

suas atribuições institucionais, no final subscreve, vem, respeitosamente, 

à presença de V. Exa. Amparado no § 6.º do art. 226 da CF, e no art. 

1.580, do Código Civil, requerer o presente AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

LITIGIOSO contra JOAO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado na Rua Passarita S/N Bairro São Simão, na cidade 

e comarca de Várzea Grande/MT, pelos motivos fáticos e jurídicos a 

seguir expostos: I- DOS FATOS As partes contraíram matrimônio em 25 de 

julho de 1975, consoante infere da inclusa Certidão de Casamento. A 

requerente conviveu com o requerido por certo período de tempo, desse 

relacionamento tiveram 09 (nove) filhos, todos maiores e capazes. A 

requerente vem por meio desta ação, por fim ao matrimônio, pois não 

tendo mais afinidade entre ambos, e faz muitos anos que estão 

separados, a requerente teve problemas mentais e não se recorda muito 

dos fatos, o casal não possui bens a partilhar. II- DO DIREITO “No caso de 

divórcio direto, requerido por um dos cônjuges, o processo será ordinário 

e na petição inicial requerer-se-á a citação do consorte, para que a 

conteste, se quiser.” III- DO PEDIDO a) A concessão dos Benefícios da 

Justiça Gratuita, por não terem condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo 

próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de 

hipossuficiente; b) Seja o Requerido, citado ao endereço indicado no 

preâmbulo via carta precatória, para, querendo, contestar a presente 

ação, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais (CPC, 

art. 285 e art. 319); c) Seja determinada a intimação pessoal da Defensora 

Pública, nos moldes do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94; d) A 

intimação do douto representante do Ministério Público, para que se 

manifeste e acompanhe o feito até o seu final, sob pena de nulidade, ex vi 

do artigo 82, incisos I e II, artigos 84 e 246, todos do Código de Processo 

Civil; e) Que a requerente volte a usar o nome de solteira na qual seja, IVA 

MARGARIDA DE ANUNCIAÇÃO; f) Seja homologado por sentença o 

presente pedido de Divórcio Litigioso de IVA MARGARIDA DE 

ANUNCIAÇÃO SILVA e JOAO FERNANDES DA SILVA, determinando a 

necessária averbação na Certidão de Casamento no competente Cartório 

de Registro Civil, para que produza os devidos e legais efeitos; g) Sejam 

deferidos todos os meios de provas em direito admitidos, inclusive os 

moralmente legítimos que não especificados no Código de Processo Civil, 

mas hábeis a provar a verdade dos fatos em que se funda a presente 

demanda (CPC, art. 332), mormente depoimento pessoal dos requerentes, 

e prova documental. Dar-se à causa o valor de R$ 788,00 (setecentos e 

oitenta e oito reais). Estes são os termos em que se pede e aguarda 

deferimento. São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de junho de 2015.

 DESPACHO: Vistos. Considerando termo de audiência de conciliação de 

ref. 106, cite-se a parte requerida por edital com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com as 

advertências legais. Decaindo o prazo, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 11 de março de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 324-94.2017.811.0039

 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: BANCO BONSUSSESSO - S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FLOREANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DA PETIÇÃO 

DO RÉU, JUNTADA AOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66380 Nr: 2417-98.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 2417-98.2015.811.0039 cód. 66380

ESPÉCIE: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: ELILDY DE GODÓY

PARTE REQUERIDA: EDSON SOARES RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Edson Soares Rodrigues, Cpf: 

00765543176, Rg: 1.602.272-6 SSP MT Filiação: Ataíde Bento Rodrigues e 

de Zilda Maria Soares Rodrigues, data de nascimento: 23/05/1983, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d'oeste-MT, solteiro(a), agricultor, 

Endereço: Sítio Santa Luzia - Na Primeira Entrada Após A Guaicurus, 

Sentido Mirassol, Bairro: Zona Rural, Cidade: São José dos Quatro 

Marcos-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ custa Judicial $ 376,85 Taxa Judicial R$ 128,00 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo do presente 

edital, 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.

Eu, técnica judiciária, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 9 de março de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20403 Nr: 555-05.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VITAL -ME, MARILZA MOLINA DA 

SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALEANDRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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;9) Não requerida a 

adjudicação e não realizada a alienação particular, intime-se o exequente 

para dizer se tem interesse na alienação judicial dos bens penhorados, no 

prazo de 05 dias. Em caso positivo, encaminhem-se o(s) bem (ns) 

penhorado(s) à hasta pública. Para tanto, nomeio desde já como leiloeira a 

pessoa de Álvaro Antônio Mussa Pereira, Leiloeiro Público Oficial, que 

deverá ser intimada para ciência e manifestação, em 05 dias, ocasião em 

que, aceitando o encargo, deverá precisar as datas de realização do (a) 

respectivo (a) leilão para posterior publicação dos editais; 10) Em sendo 
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negativo o 1º leilão, realize-se o 2º leilão, ocasião em que os bens nos 

autos penhorados poderão ser arrematados pelo valor mínimo de 50% do 

corresponde ao da avaliação; 11) Findo o leilão sem lançador, aguarde-se 

em cartório, por 10 dias, a manifestação do (a)(s) exequente(s) e caso 

não haja, intime-se o(a)(s) para requerer(erem) o que de direito, em 05 

dias, sob pena de extinção, conforme disposto no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95 no que couber; 12) Caso o exequente não tenha interesse na 

adjudicação, na alienação particular e na alienação judicial dos bens 

penhorados, deverá o mesmo, no prazo de 10 dias, indicar bens da 

executada passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de novembro de 2017. 

Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100535 Nr: 1941-69.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GOTARDO MAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME BASSO - OAB:89830, 

SIMONE MARIA SERAFINI - OAB:RS 32072

 Comprovados os requisitos devidos, defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Recebo os Embargos à Execução na forma do art. 914 do Código de 

Processo Civil, vez que, a princípio, atendidos os requisitos legais.

Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias, 

conforme artigo 920 do CPC.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Proceda-se ao apensamento ao processo de execução respectivo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 4573-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para:I-Devolver o prazo de 

03(três) dias úteis restantes para que o requerido efetue a purgação 

INTEGRAL DA MORA, no valor pleiteado pelo requerente na inicial.Escoado 

o prazo, conclusos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86453 Nr: 2646-38.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Certifica-se para os fins de direito que impulsiono os autos para justificar 

nos termos da Certidão de ref. 133 que tendo em vista que as 

testemunhas a serem ouvidas residem em outras comarca, expediu-se 

Cartas Precatórias para os devidos fins, de modos que a audiência 

designada para o dia 16.03.2018 às 16:00h no r. Despacho de ref. 129, 

fica prejudicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91059 Nr: 1032-61.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARA JUDICIAL DA COMARCA DE TAPEJARA - RS, 

PIETROBON E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIS PRASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILE LICKS - OAB:65960/RS, 

SIDNEY TEIXEIRA - OAB:46479/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20226 Nr: 516-32.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Aparecido do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, Mariana Cristina Correa de Andrade - 

OAB:15549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos em face de André Aparecido do Nascimento.

 A parte Exequente noticiou ter(em) o(s) Executado(s) efetuado o 

pagamento integral do débito, conforme transação colacionada nos autos 

requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pelo(s) executado(s). Os honorários foram 

acordados, motivo pelo qual deixo de fixar.

 Procedam-se a baixa de eventuais penhoras e arrestos realizados nestes 

autos. Após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Trata-se de Ação de Execução 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos em face de André 

Aparecido do Nascimento.

 A parte Exequente noticiou ter(em) o(s) Executado(s) efetuado o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 570 de 611



pagamento integral do débito, conforme transação colacionada nos autos 

requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pelo(s) executado(s). Os honorários foram 

acordados, motivo pelo qual deixo de fixar.

 Procedam-se a baixa de eventuais penhoras e arrestos realizados nestes 

autos. Após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9224 Nr: 90-25.2009.811.0094

 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: Rosane Dagostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã, Narciso Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de popular, que Rosane Riva move em desfavor da 

Prefeitura Municipal de Tabaporã e Narciso Barbosa de Souza, sendo que 

foi protocolada petição informando o acordo realizado entre as partes, 

requerendo a homologação e extinção, nos termos do artigo 487, III, alínea 

b do CPC.

Em parecer o Ministério Publico Estadual, manifestou à fl. 397, pela 

notificação da Prefeitura Municipal de Tabaporã para, no prazo de 30 

(trinta) dias, providenciar procedimento para o regresso dos valores 

perdidos contra servidores responsáveis pela anulação do certame, para 

fins de ressarcimento de dano ao erário público.

Devidamente notificada a Prefeitura, na pessoa do Prefeito, nos termos da 

cota ministerial, permaneceu silente, consoante certidão de fl. 406.

 Oportunizada nova vista ao Ministério Público Estadual, este manifestou 

pela homologação do acordo e extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O pedido de homologação de acordo implica em extinção do processo.

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, nos exatos termos da 

petição protocolada. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Às providências para proceder às baixas necessárias e arquivamento.

 Antes, porém, do arquivamento, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público Estadual, para manifestar acerca da certidão de fl. 406.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25035 Nr: 287-33.2016.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS, RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Cuida-se de ação de guarda, sendo que a parte autora requereu a 

desistência da ação.

É o relatório.

O pleito do Autor deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VIII – homologar a desistência da ação;

Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente ação, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Revogo eventual decisão liminar prolatada.

Fixo em favor do advogado dativo o valor de 5 URH, expedindo-se a 

certidão honorária.

ARQUIVEM-SE com as respectivas baixas, inclusive no Cartório 

Distribuidor.

Intimem-se.

 Vistas ao Ministério Público.

 Custas nos termos dos benefícios da Assistência Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25485 Nr: 561-94.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Valter Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA desde o pedido administrativo indevidamente indeferido, 

bem como a conversão em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL 

desde a data de realização da perícia médica 25/11/2016 – fls. 56), ao Sr. 

CÍCERO VALTER SANTANA, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.4.Outras providênciasOs 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.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...) Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9709 Nr: 575-25.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tigrão Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barros - OAB:14.258-A

 .Por conseguinte, defiro a PENHORA ONLINE, face à parte executada. Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado para, 

querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, ou o valor da penhora tenha se dado 

excessivo considerando o valor citado no pedido, desbloqueie-se a 

importância restante.Intime-se o exequente para se manifestar no feito, 

requerendo o for de direito e interesse, no prazo legal, sendo que seu 
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silencio importará em extinção do feito nos moldes do artigo 485, III, do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26273 Nr: 1128-28.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes Moreira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 a Sra. MARIA GOMES MOREIRA ROCHA, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências 

FinaisOs 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.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). (...) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27330 Nr: 574-59.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por NEUZA 

FERNANDES DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida às fls. 36/38, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10644 Nr: 268-37.2010.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Hoffman da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humbert Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:MT/9.110, Tobias Piva - OAB:MT/20730/O

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda proposta por Valmor Hoffman da Silva em face de Humberto 

Barbosa da Silva, apenas para fins de CONFIRMAR a liminar de fls. 49/51 

e, via de consequência, TORNAR DEFINITIVA a posse do veículo 

Caminhão M.Benz/L 1113, Placa BWN 0717, em favor do autor, bem como, 

DECLARAR a RESCISÃO DO CONTRATO de fls. 24/25. De outro lado, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerido, 

para fins de DETERMINAR a RESTITUIÇÃO de R$ 12.800,00 (doze mil e 

oitocentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o 

desembolso, sendo tal montante correspondente ao efetivamente 

adimplido pelo requerido em relação ao contrato por ora rescindido. Via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito.4.Providências FinaisCONDENO ambas as partes nas custas e 

honorários processuais que fixo em 10% sobre o valor da causa, de 

forma recíproca, sendo os valores distribuídos proporcionalmente entre as 

partes, eis que, cada litigante foram, em parte, vencedor e vencido em 

suas pretensões iniciais, atentando-se ao disposto no art. 85, §2º, c/c art. 

86, ambos do CPC. Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26272 Nr: 1127-43.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lara dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA à autora SEBASTIANA LARA DOS SANTOS, desde a 

data da cessação na esfera administrativa (10/11/2016 – fls. 16), bem 

como, para determinar do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ desde a data de realização da perícia médica (18/07/2017 – 

fls. 54), e data de início de pagamento na data desta sentença, via de 

consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências FinaisOs 

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.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do benefício e, assim, CONCEDO à 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). (...) -se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27492 Nr: 661-15.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romalino Pedro Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao Sr. MARIA ROMALINO PEDRO FLORES, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências 

FinaisOs 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.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...) Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26044 Nr: 965-48.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Silva Anacleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA ao autor ANTONIO SILVA ANCLETO, desde o pedido 

administrativo indevidamente indeferido (29/09/2014 – fls. 25), bem como, 

para determinar do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

desde a data de realização da perícia médica (17/08/2017 – fls. 41), e data 

de início de pagamento na data desta sentença, via de consequência, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.4.Providências FinaisOs 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.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23863 Nr: 455-69.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA ao autor IZUEL DA SILVA, desde o pedido 

administrativo indevidamente indeferido (29/09/2014 – fls. 25), bem como, 

para determinar do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

desde a data de realização da perícia médica (17/08/2017 – fls. 41), e data 

de início de pagamento na data desta sentença, via de consequência, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.4.Providências FinaisOs 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.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). (...) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27787 Nr: 835-24.2017.811.0094

 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: CEdSM, MdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fl. 35, oficie-se a Caixa Econômica Federal, a 

fim de verificar o saldo atual existente nas contas vinculadas do FGTS e 

PIS em nome do falecido Sidnei Menezes Magalhães.

Com a resposta, abra-se vista à parte autora.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27328 Nr: 572-89.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por ANTÔNIO 

GONÇALVES DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida às fls. 36/38, resta 
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suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29382 Nr: 1713-46.2017.811.0094

 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: FJA, GLdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Cuida-se de ação de divórcio, guarda e alimentos, sendo que a parte 

autora requereu a desistência da ação, tendo em vista que as partes se 

reconciliaram.

É o relatório.

O pleito do Autor deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VIII – homologar a desistência da ação;

Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente ação, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Revogo eventual decisão liminar prolatada.

ARQUIVEM-SE com as respectivas baixas, inclusive no Cartório 

Distribuidor.

Intimem-se.

 Vistas ao Ministério Público.

 Custas nos termos dos benefícios da Assistência Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2475 Nr: 79-35.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Cimasa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Rezende - 

OAB:6979A/MT, Jorge Amádio Fernandes de Lima - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O artigo 48 da Lei 13.043/2014 traz que o Procurador da Fazenda Nacional 

requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções 

fiscais de débitos com o FGTS, cujo valor consolidado seja igual ou inferior 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, 

integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.

 Na hipótese, a parte requerente requereu o arquivamento da presente 

execução, tendo em vista o valor executado, o que autoriza/determina o 

arquivamento provisório do presente feito, nos moldes da lei em comento.

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, em cumprimento 

ao disposto no artigo 48 da Lei 13.043/2014, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Contudo, em relação ao prazo prescricional, no julgamento do ARE 

709212/DF, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do prazo 

prescricional de 30 anos previsto no art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e art. 

55 do Dec. 99.684/1990, passando a entender que o prazo prescricional 

aplicável às cobranças dos depósitos do FGTS seria o de5 anos, previsto 

no art. 7º, XXIX, da CF/88.

Veja-se que, em razão do julgamento do ARE 709212/DF, ficam superadas 

as Súmulas 362/TST e 210/STJ.

 Atendendo à garantia da segurança jurídica, o STF atribuiu a este 

julgamento efeitos ex nunc.

 Desse modo, para os casos em que o prazo prescricional já estava em 

curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar 

primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 

13.11.2014.

Destarte, mantenha-se os autos em arquivo sem baixa na distribuição até 

a data de 13/11/2019, caso não haja novo pedido de vista por parte da 

exequente. Após o referido prazo, intime=se à exequente para se 

manifestar sobre a prescrição.

 Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21165 Nr: 531-64.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29455 Nr: 1757-65.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim Alves da Paixão, Cleuza Fatima da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sérgio da Silva, Rosa Maria Arnoni da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias. Após, vistas às partes para se manifestarem sob pena de extinção 

do processo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29486 Nr: 1770-64.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 574 de 611



 PARTE AUTORA: Maria Dorviria Teófilo Chessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:MT/9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o recebimento dos autos nesta Comarca, por força da decisão de fls. 

176, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos cópia da decisão que ensejou a cobrança discutida nestes 

autos, oriunda do processo n.º 1470-87.2013.811.0015 (fls. 16), visando 

aferir a competência deste juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1884 Nr: 123-54.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Arantes Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico às fls. 97/98, que a parte 

executada concordou com os valores contidos na planilha de fls. 

93/94-verso, ao passo que parte exequente, devidamente intimada, 

permaneceu silente, caracterizando sua concordância tácita, motivo pelo 

qual homologo o cálculo dos valores contidos às fl. 93/94-verso.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Justiça de Mato Grosso, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal de Justiça efetuará 

a atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7188 Nr: 121-50.2006.811.0094

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Luiz Lemanski, Marlise Lemanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri José Chiarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Feltrim Souza - 

OAB:9.810-B/MT, Leonardo Dias Ferreira - OAB:9073-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária, sendo que, a parte autora mudou de endereço 

sem informar ao Juízo, não sendo conseguido realizar a intimação pessoal 

para se manifestar, sob pena de extinção do processo.

Os patronos foram intimados, mantendo-se inerte de manifestação.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte autora já 

foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente intimada (art. 274, 

parágrafo único, do CPC), não logrou êxito proceder ao ato que lhe 

competia, restando evidente o total desinteresse da parte.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser 

extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

 “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Custas na forma da lei.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25194 Nr: 383-48.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao Sr. OSVALDO FELIX DA SILVA, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências 

FinaisOs 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.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). (...) .Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20775 Nr: 139-27.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idineti Timothio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9285 Nr: 150-95.2009.811.0094
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Schenatto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo José Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:MT/3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença/execução, sendo que, a parte 

autora mudou de endereço sem informar ao Juízo, não sendo conseguido 

realizar a intimação pessoal para se manifestar, sob pena de extinção do 

processo.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte autora já 

foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente intimada (art. 513, 

§3º, do CPC), não logrou êxito proceder ao ato que lhe competia, restando 

evidente o total desinteresse da parte.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser 

extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

 “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Custas na forma da lei.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21930 Nr: 69-73.2014.811.0094

 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): Nadir Rosa de Jesus Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I-RELATÓRIO

Versa-se de Ação Monitória proposta pela BANCO FIAT S/A em face de 

NADIR ROSA DE JESUS SALES, ambas qualificadas nos autos.

A Autora requer desistência da demanda, fl. 81.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pleito da Autora deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VIII – homologar a desistência da ação;

III- DISPOSITIVO

Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente Ação 

Monitória movida pela parte BANCO FIAT S/A em face de NADIR ROSA DE 

JESUS SALES pela desistência da ação, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE com as respectivas baixas, inclusive no Cartório 

Distribuidor, tendo em vista que já houve a desistência do prazo recursal. 

Da mesma forma, proceda-se às eventuais baixas de restrições judiciais 

junto ao RENAJUD e DETRAN acerca do veículo objeto da lide, caso 

efetuada.

 Custas remanescentes em desfavor do Requerente, sendo que deixo de 

condenar em honorários, pois não houve a citação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26490 Nr: 43-70.2017.811.0094

 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: MAdMM, APdM, CdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que preconiza o art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste no feito, requerendo o que 

for de direito e interesse.

Após, voltem-se os autos novamente conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 342-52.2014.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLCRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS E GUARDA proposta pela(o) MIRIAN LEIA CELLARIUS 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de ANTONIO RODRIGUES DOS 

SANTOS.

A parte requerente requer a extinção do processo, considerando que a 

parte requerida faleceu e, portanto, a ação perdeu o objeto.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que houve a perda 

superveniente do interesse processual, condição da ação, em especial, 

pela morte de parte onde a ação é considerada intransmissível.

 “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC/15.

Beneficiário de justiça gratuita.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30032 Nr: 2075-48.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Gomes Agropecuária - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 Vistos.

Cuida-se de ação de Embargos à Execução ajuizada por E. Gomes 

Agropecuária - ME, em face de Banco do Brasil, em que a exequente 

pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento da inicial 

sem adiantamento de custas e despesas processuais.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15, in 

verbis:

“ (omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e que se trata dinheiro 

investido para obtenção de renda extra, tem-se, em um primeiro momento, 

elementos que demonstram a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.
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Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para 

custear as custas e despesas processuais, tais como, cópias das últimas 

declarações de Imposto de Renda, relação de inexistência de bens móveis 

e/ou imóveis perante os órgãos oficiais, ou outros que entenda pertinente, 

sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28602 Nr: 1283-94.2017.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CAVAGNOLI, ANTONIO BENVENUTO 

LAVARDA, Cavagnoli e Lavarda Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA em face de 

MOACIR CAVAGNOLI, ANTONIO BENVENUTO LAVARDA e CAVAGNOLI e 

LAVARDA LTDA - ME.

 A parte requerente noticiou ter(em) o(s) Executado(s) efetuado o 

pagamento integral do débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Isento o(s) requerido(s) de custas, nos moldes do artigo 701, §1º do CPC.

 Procedam-se a baixa de eventuais penhoras e arrestos realizados nestes 

autos, bem como devolução dos títulos executivos originais à parte 

indicada na petição de extinção. Após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22857 Nr: 771-19.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Piller dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 58/59.

 Outrossim, depreendem-se dos recibos anexos, que a busca realizada, 

pelo sistema RENAJUD, no intuito de efetuar bloqueio em veículos que se 

encontrem nome da parte executada restou infrutífera, tendo em vista que 

o veículo localizado se encontra com alienação fiduciária.

Assim, intimem-se a parte exequente para requerer o que de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 4724 Nr: 698-62.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:Lei 6.830/80

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20633 Nr: 922-53.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 1. Relatório

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ALEXANDRE BATISTA 

DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 

342, caput, do Código Penal, em razão da prática do(s) seguinte(s) fato(s) 

delituoso(s), em suma assim narrado(s) na exordial acusatória:

“Consta dos autos que no dia 19 de setembro de 2010, na sala de 

audiência do Fórum da Comarca de Tabaporã, nesta cidade o denunciado 

ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS fez afirmação falsa perante a 

autoridade judiciária com o fim de produzir efeito em processo penal. 

Segundo ressai dos autos do inquérito policial incluso, na condição de 

testemunha compromissada na forma da lei, o denunciado prestou falso 

testemunha no processo-crime nº10933. Afirmando à Magistrada Ana 

Helena Alves Porcel que não ligou no celular do condenado Vanderlei 

Gonçalves Godinho, encomendando entorpecente, pois havia perdido o 

aparelho celular. Restou apurado que o denunciado mentiu, tendo em vista 

que foram efetuadas ligações de seu celular para Vanderlei, sendo o 

imputado localizado e detidos pelos militares no local combinado para a 

entrega da droga.” (fls. 06)

Os autos do inquérito policial instruem o feito às fls. 09/66.

A denúncia foi recebida em 04/04/2013 (fls. 71). Foi realizada a citação 

conforme certidão de fls. 81, sendo a defesa prévia apresentada às fls. 

97/99, por defensor dativo.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Vanderlei Gonçalves 

Godinho (fls. 112), Altamiro Ferreira Lemes e Sebastião Pereira (fls. 

116/117), sendo decretada a revelia do denunciado, que devidamente 

intimado deixou de comparecer na audiência de instrução.

Após encerrada a fase probatória, em sede de memoriais finais (fls. 

132/136), o Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado na 

forma narrada na inicial acusatória. Já a defesa, em seus memoriais finais 

(187/146), pugnou pela absolvição do réu ante a alegada fragilidade das 

provas colhidas.

É o relatório.

 2. Fundamentação

Trata-se de processo-crime, pela prática do delito previsto no art. 342, 

caput, do Código Penal.

A materialidade delitiva quanto ao delito de falso testemunho, se verifica 

do relatório policial de fls. 65/66, declaração extrajudicial de fls. 63, mídia 

de fls. 61, e cópia da sentença proferida nos autos em que, ao que 

consta, foi prestado o depoimento aqui narrado como falso.

A autoria do delito é clara, e recai sobre o réu, que muito embora não 

tenha comparecido na fase judicial, sendo decretada a revelia, na fase 

extrajudicial, perante a autoridade policial, assim aduziu:

“(...)diz que conhece a pessoa conhecida pela alcunha “Bugão” há 

aproximadamente a cinco anos, mas que nega que tenha ligado para 

“Bugão”, que informa que teria perdido seu celular no dia que foi acusado 

de ter ligado para ele. Que se recorda que esse fato teria acontecido 

aproximadamente no dia 23/07/2010, em um dia de sábado, que diz que 

nesse dia na parta da manha se encontrava na lanchonete SOS de 

propriedade de uma pessoa conhecida como Paulo, na cidade de 
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Tabaporã/MT, que estaria com seu celular, que após sair desse local 

notou-se falta do aparelho, que em seguida retornou a lanchonete onde 

não o encontrou.(...)” (fls. 63)

Em que pese a negativa do denunciado, tem-se que a sua versão não se 

coaduna com as demais provas colhidas nos autos.

O denunciado, ao ser inquirido na condição de testemunha nos autos da 

ação penal n.º 560-22.2010.811.0094 – cód.: 10933, aduziu que não ligou 

para a pessoa de Vanderlei Gonçalves Godinho, réu naqueles autos, 

negando que teria encomendado substância entorpecente quando 

indagado pela magistrada que conduzia a solenidade. Tal depoimento se 

encontra registrado na mídia de fls. 61, tendo o denunciado afirmado que 

na data dos fatos estava embriagado, tendo perdido seu aparelho celular, 

reiterando a negativa de ligação para a pessoa de Vanderlei.

Contudo, restou suficientemente comprovado que na esfera policial, 

enquanto eram tomados os depoimentos dos réus naqueles autos da 

sobredita ação penal, o denunciado ligou para Vanderlei e pediu “uma 

banda” para uso e para dar para outros usuários. Sendo que, o 

denunciado foi localizado no local que combinou para a entrega da droga, 

apreendido e conduzido ao destacamento.

Na oportunidade, alegou Alexandro que perdeu o celular no parque de 

exposições e que este foi entregue, por um estranho, ao seu irmão no dia 

seguinte, tal como se verifica do depoimento prestado na fase inquisitorial 

destes autos.

Porém, a justificativa apresentada pelo denunciado resta superada, na 

medida em que este foi localizado pela Polícia Militar no local em que 

combinou para a entrega e pagamento da droga e, ainda, no dia da 

ligação.

 Soma-se ao fato que a testemunha Altamiro Ferreira Lemes, policial militar, 

em juízo confirmou os fatos narrados na denuncia, afirmando que ao 

abordar uma pessoa com grande quantidade de droga e lhe conduzir até a 

delegacia de policia, o telefone desta pessoa tocou, sendo um usuário 

solicitando droga, o qual foi localizado no local combinado (mídia de fls. 

117).

Corroborando a testemunha Sebastião Pereira, também policial militar 

responsável pela diligência, aduziu que na data dos fatos foi abordado um 

motociclista que estava retornando da cidade de Sinop/MT, e através da 

prisão deste, foram constatadas reiteradas ligações no telefone celular do 

flagrado, sendo terceiros solicitando substância entorpecente, que 

marcavam o local para ser entregue, e uma destas ligações era o ora 

denunciado Alexandro, que encomendou certa quantidade de “droga”, 

sendo localizado no local combinado no momento da ligação.

Por fim, insta consignar que no depoimento prestado extrajudicialmente por 

Weber Tenorio dos Santos, este confirmou que: “(...)quando na confecção 

do B. O. no Destacamento, o celular do “Bugao” tocou e era a pessoa de 

Alexandre Batista dos Santos, vulgo “Bigolin” solicitando uma certa 

quantidade de entorpecente (banda) para ele fazer uso e apresentar para 

outros usuários;(...)” (fls. 09).

Sendo assim, a prova extrajudicial foi confirmada na esfera judicial, na 

medida em que as testemunhas ouvidas confirmam a veracidade dos fatos 

narrados na denuncia, ao passo que, o depoimento do denunciado, 

prestado na qualidade de testemunha nos autos do processo código 

10933, que tramitou perante este juízo, se mostrou alheio a realidade, 

tentando este modificar o ocorrido, e apresentar versão falsa ao que foi 

indagado pela magistrada na época.

Ainda, a jurisprudência é pacífica sobre o valor probatório da prova 

inquisitorial, quando corroborada por prova produzida em Juízo, nesse 

sentido:

"Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a prova do inquérito valor 

meramente informativo. Aquilo que se apura durante a investigação policial 

há, indubitavelmente, de ser ponderado e examinado como matéria útil ao 

conhecimento da verdade, dando-se-lhe a credibilidade que merecer, 

dentro da melhor técnica recomendada pela hermenêutica" (TACRIM-SP - 

Rev. - Rel. Valentim Silva -JUTACRIM-SP 27/74).

"A prova policial, inquisitória, só deve ser desprezada, afastada, 

arredada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando 

totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando 

desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos 

em juízo, através de regular instrução" (TJSP - AP - Rel. Silva Leme - RT 

622/276).

"É incontroverso que, na fase judicial, as partes podem produzir provas 

que possam invalidar aquelas constantes do inquérito policial, mas nem 

por isso se há de acolher a tese da imprestabilidade do inquérito policial, 

como se esse fosse uma peça descartável após o oferecimento da 

denúncia" (TJSP - AP - Rel. Andrade Junqueira - RJTJESP 71/339).

Nesta senda, não existe afronta ao art. 155 do CPP, com redação dada 

pela Lei nº 11.690/2008, segundo o qual a convicção do juiz não pode se 

pautar unicamente nos elementos informativos colhidos na investigação, já 

que a prova colhida no inquérito está corroborada por outras provas 

judicializadas, formando um conjunto probatório harmônico acerca dos 

fatos ocorridos.

 De igual maneira, é pacífico o entendimento pretoriano de que o 

testemunho prestado pelos agentes policiais tem alto valor probatório, 

quando corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos 

autos.

A propósito:

 “(...) 2. Na esteira da jurisprudência desta Egrégia Turma, "não há óbice 

em embasar decreto condenatório em depoimentos de policiais que 

efetuaram prisão em flagrante, apresentando-se, pois, como prova hábil e 

idônea, sobretudo quando harmônicos e coerentes". (...) 

(20070110186450APR, Relator JOÃO EGMONT, 1ª Turma Criminal, julgado 

em 03/03/2008, DJ 11/06/2008 p. 100).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - 

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - 

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo 

desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por 

dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC n. 73.518-5/SP).

Portanto, entende-se que o conjunto probatório se encontra delineado no 

sentido da autoria do denunciado quanto ao delito de falso testemunha, 

sendo improcedente a tese de defesa de falta de provas.

Não milita em favor do réu qualquer excludente de antijuridicidade; 

tampouco de culpabilidade, sendo que o mesmo, ao tempo dos fatos, era 

plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de 

determinar-se de acordo com este entendimento.

No que tange ao pedido de indenização pelos danos materiais e morais, 

formulados com espeque no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, 

tem-se como inoportuno nessa esfera criminal, porquanto não há auferir o 

valor devido.

Apenas os prejuízos devidamente comprovados merecem acolhimento em 

sede de sentença penal condenatória, o que não ocorre no caso em 

apreço.

 Para aplicação do referido dispositivo legal, faz-se necessária à 

correlação entre o pedido formulado e a decisão, para que assim a parte 

interessada produza a indispensável prova hábil em embasar sua 

pretensão, permitindo ainda a contraprova pelo acusado ao longo da 

instrução probatória.

 Ou seja, ainda que aproximadamente o pedido deveria vir acompanhado 

do quantum indenizável, para que passe pelo crivo da ampla defesa, fato 

inocorrente no caso dos autos, o que torna inviável a pretensão prevista 

no art. 387, IV, do Código Processo Penal.

 3. Dispositivo

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS nas sanções do art. 342, caput, 

do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

4. Dosimetria da Pena

A individualização da pena em concreto deve atender o critério trifásico, 

nos termos do art. 68 do Código Penal.

4.1. Do delito descrito no art. 342, caput, do Código Penal:

O delito previsto no art. 342, caput, do Código Penal é abstratamente 

punido com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

4.1.1 Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais: culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, 

contudo dentro do esperado pra o tipo penal, motivo pelo qual deixo de 

valorar. Antecedentes: o réu é primário, não registrando antecedentes 

(certidão de 89); Motivos do crime: os motivos do crime não foram 

comprovados, sendo que não autoriza aumento de pena; Circunstâncias 

do crime: as circunstâncias não restaram suficientemente comprovadas; 

Conduta social: não há elementos nos autos capazes de revelar a conduta 

social do réu; Personalidade: igualmente faltam elementos; Consequências: 

afora as consequências normais a este tipo penal, o delito narrado na 

denúncia não trouxe maiores consequências; Comportamento da vítima: 

prejudicado.

Assim sendo, tendo em vista que não consta circunstância desfavorável, 
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fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

4.1.2 Circunstâncias Legais. Agravantes: não há. Atenuantes: não há.

Portanto, converto a pena-base em pena-provisória de 02 (dois) anos de 

reclusão.

4.1.3 Causas de Aumento e Diminuição. Majorantes: não há,; Minorantes: 

não há.

 Assim, ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, 

converto a pena-provisória em pena-definitiva de 02 (dois) anos de 

reclusão.

4.2 PENA FINAL

Assim, sendo na espécie, cabe ao réu ALEXANDRO BATISTA DOS 

SANTOS a pena final de 02 (dois) anos de reclusão.

4.3 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 a ré não é 

reincidente, estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, para a 

execução da pena privativa de liberdade, mediante o cumprimento das 

seguintes condições: a) as gerais mencionadas nos incisos I a IV do art. 

115 da LEP, certo de que o comparecimento a juízo deverá ser bimestral;

4.4 Substituição por Restritivas de Direitos

Observado o disposto no artigo 44, §2º, e na forma do artigo 45 e 46, 

todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada 

por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à 

comunidade.

4.5 Sursis

A teor do que dispõe o art. 77, III, do Código Penal, incabível a substituição 

condicional da pena, eis que já operada a substituição por pena restritiva 

de direitos.

4.6 Apelo em liberdade

Considerando o regime aberto fixado e a quantidade de pena fixada, além 

do que ausentes quaisquer motivos que autorizem a decretação da prisão 

preventiva, em conformidade com os arts. 387 (com redação dada pela Lei 

nº 11.719/2008) e 312 do CPP, concedo ao réu o direito de apelar em 

liberdade, salvo se por “al” não estiver preso.

5. Disposições Finais

Transitada em julgado para a acusação, ANTES de comunicar o Tribunal 

Regional Eleitoral e o Instituto de Identificação; e expedir Guia de Execução 

Penal, façam os autos conclusos para a apreciação do preconizado pelo 

artigo 110 do Código Penal (PRESCRIÇÃO RETROATIVA).

De acordo com a Tabela XIX da OAB/MT, fixo em 09 (nove) URHs os 

honorários do D. Causídico Agnaldo Valdir Pires. EXPEÇA-SE a 

competente certidão.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, vez que foi assistido por advogado nomeado.

Cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10746 Nr: 371-44.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21167 Nr: 533-34.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20719 Nr: 85-61.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7114 Nr: 49-63.2006.811.0094

 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): Gilmar Antonio Bilibio, Itamar Bilibio, Vera Lúcia 

Lorenzoni Bilibio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

Osmar Scheneider - OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 
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ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 De igual maneira, nos termos do artigo 782, § 3º do CPC, defiro a inclusão 

dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes. Expeça-se ofício 

para tal finalidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29478 Nr: 1763-72.2017.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o grau de dificuldade elencado pelo autor em providenciar 

os documentos necessários para ação de usucapião.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar a partir da data de 20.01.2018.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, dê profícuo andamento ao feito.

 Após, decorrido o prazo acima assinalado, volvam-se os autos 

novamente conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20995 Nr: 354-03.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Almeida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11728 Nr: 467-25.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Barros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 à ANTONIA DE BARROS SILVA, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências 

FinaisOs 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.Sem prejuízo, 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do 

benefício e, assim, CONFIRMO a TUTELA DE URGÊNCIA deferida em favor 

da requerente.Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. (...) Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11756 Nr: 495-90.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Lehmkuhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preconiza o art. 830, § 2º, do CPC, que incumbe ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Assim sendo, tendo restado frustrada a citação pessoal do executado, 

uma vez que se encontra em lugar incerto e não sabido e não sendo o 

caso de citação por hora certa.

Expeça-se edital, com a finalidade de citação do executado, constando o 

prazo de 20 (vinte dias), nos termos do art. 257 do CPC.

Após, decorrido o prazo, devidamente certificado voltem-se os autos 

novamente conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7051 Nr: 2063-54.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 
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adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10251 Nr: 1125-20.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeliro dos Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, quando da inscrição da dívida, se o devedor já estava falecido ou 

era outro o sujeito passivo, não é possível alterar a CDA para substituí-lo 

por seu espólio ou terceira pessoa. Nesse sentido: STJ, 1- Turma. REsp 

1.073.494/Rj. ReI. Min. Luiz Fux.j. 14.09.2010. Dle 29.09.2010. Tal 

entendimento se dá, pois se permitir a mudança do polo passivo nesta 

fase processual estaria se permitindo a realização de um lançamento 

tributário após a emissão da CDA, ou seja, ato discrepante da cadeia 

normal de formalização de um crédito tributário. De outra forma, não se 

está falando de responsabilidade de tributária (hipótese em que seria 

possível o redirecionamento da execução), considerando que o pedido é 

de aditamento à inicial para troca do sujeito passivo. Assim, 

diferentemente dos casos de redirecionamento por fundamentos de 

responsabilidade tributária, está se requerendo a mudança do sujeito 

passivo da CDA, o que é impedido pelo ordenamento jurídico e 

entendimento já sumulado. Dessa forma, indefiro o pedido realizado, 

devendo a parte exequente ser intimada para que no prazo de 10 (dez) 

dias dê andamento no feito requerendo o que entender necessário, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 810-84.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevailton Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25193 Nr: 382-63.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por FRANCISCA 

DE OLIVEIRA SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26555 Nr: 97-36.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes Agropecuária - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias 

requerendo o que entender necessário.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6979 Nr: 2019-35.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o que foi requerido pelo Exequente. Após ultrapassado o prazo de 

90 (noventa) dias, vistas à exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20792 Nr: 156-63.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Alves Pereira das Virgens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 152-89.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Rovari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte embargante, para querendo, impugnar à Contestação apresentada, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10209 Nr: 1085-38.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca das Chagas Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21021 Nr: 380-98.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Dulino Mares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20849 Nr: 212-96.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20908 Nr: 271-84.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 
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adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6928 Nr: 1950-03.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Houve a citação via edital, com a nomeação de curador especial, sendo 

procedido à penhora on line. Em manifestação, a parte requerente e 

requerida pugnaram pela extinção da execução ante ao cumprimento.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Expeça-se alvará dos valores penhorados na conta indicada em petição 

de fl. 51.

Arbitro em favor do advogado dativo o valor de 2 URH, expedindo-se a 

certidão honorária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25075 Nr: 296-92.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODELCY DE ALMEIDA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por JODELCY 

DE ALMEIDA DUTRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 3.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida às fls. 36/38, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12061 Nr: 60-82.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martarelo e Lugli Neto Ltda - ME, Everton Junio 

Martarelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20728 Nr: 94-23.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20800 Nr: 164-40.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernildo Loga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 De outra forma, não se está falando de responsabilidade de tributária 

(hipótese em que seria possível o redirecionamento da execução), 

considerando que o pedido é de aditamento à inicial para troca do sujeito 

passivo. Assim, diferentemente dos casos de redirecionamento por 

fundamentos de responsabilidade tributária, está se requerendo a 

mudança do sujeito passivo da CDA, o que é impedido pelo ordenamento 

jurídico e entendimento já sumulado. Dessa forma, indefiro o pedido 

realizado, devendo a parte exequente ser intimada para que no prazo de 

10 (dez) dias dê andamento no feito requerendo o que entender 

necessário, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20875 Nr: 239-79.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Serena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor mínimo insculpido no artigo 1.199 da CNGC/MT, contudo, não logrou 

êxito, pois, ainda, restou o valor ínfimo, determino a devolução dos autos 

ao arquivo, sendo que, decorrido um ano, caso não haja manifestação da 

exequente suprindo valor estabelecido, abra-se vistas para se manifestar 

sobre a prescrição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28357 Nr: 1148-82.2017.811.0094

 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: PHJ Comércio de Combustíveis Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Lincon de Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação monitória ajuizada por PHJ COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA em face de ABRAÃO LINCON DE LAET.

 A parte requerente noticiou ter(em) o(s) Executado(s) efetuado o 

pagamento integral do débito, conforme transação colacionada nos autos 

requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Isento o executado de custas, nos moldes do artigo 701, §1º do CPC. Os 

honorários foram acordados, motivo pelo qual deixo de fixar.

 Procedam-se a baixa de eventuais penhoras e arrestos realizados nestes 

autos, bem como devolução dos títulos executivos originais à parte 

indicada na petição de extinção. Após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26215 Nr: 1085-91.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SANCHEZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE ação de concessão de salário maternidade, proposta por 

Cristina Sanchez Pereira, em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, §2º do CPC/15, 

CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

que FIXO em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em 

face da gratuidade deferida nos autos, resta suspensa a exigibilidade de 

tais verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, 

do CPC/15.INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5376 Nr: 228-31.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o disposto na certidão de fl. 49, concedo o parcelamento 

das custas de cálculo de fl. 42-verso, em 02 (duas) parcelas iguais no 

valor de R$ 251,62 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois 

centavos).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10266 Nr: 1145-11.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio Magalhães Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21169 Nr: 535-04.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Stetiski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25192 Nr: 381-78.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa de Paula Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE ação de concessão de salário maternidade, proposta por 

Marisa de Paula Duarte, em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, §2º do CPC/15, 

CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

que FIXO em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em 

face da gratuidade deferida nos autos, resta suspensa a exigibilidade de 

tais verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, 

do CPC/15.INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7949 Nr: 198-25.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdMM-E, IMdM, HPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Vistos.

Trata-se de petição, em que a parte exequente requer a PENHORA pelo 

sistema RENAJUD, face à parte executada para constrição dos veículos 

indicados na petição inicial de propriedade do devedor.

Procedida a busca pelo sistema RENAJUD, nesta data, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome dos executados, 

foi efetuado o bloqueio imediato, com restrição para licenciamento e 

transferência dos veículos constantes dos formulários anexos.

Considerando-se que a restrição eletrônica não se confunde com a 

penhora, pois tem apenas o condão de dar publicidade para terceiros da 

existência da execução, como forma de coibir a prática de fraude e 

assegurar a futura penhora do veículo, a qual, por se tratar de ato solene 

e revestido de formalidades legais, deverá ser realizada por Oficial de 

Justiça.

 Intime-se o exequente para providenciar a efetivação da penhora, no 

prazo de 10 (dez) dias, a qual deverá ser realizada por Oficial de Justiça, 

bem como, para informar se deseja que o bloqueio seja aumentado para a 

circulação do bem, sob pena de retirada da restrição.

 Intime-se o executado.

De igual maneira, defiro o requerimento de INFOJUD, ante as inúmeras 

diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora." 

(20080020025725AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, 

julgado em 17/09/2008, DJ 25/09/2008 p. 81).

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas três declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Após, a documentação deverá ser destruída.

Após, vistas à parte exequente, com ou sem manifestação,

 conclusos, ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8141 Nr: 390-55.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR, DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos.

Trata-se de petição, em que a parte autora requer a consulta via RENAJUD 

para a busca de veículos, em nome do requerido.

Efetuada a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de averiguar a 

existência de veículos automotores em nome do executado, não foi 

localizado veículo em seu nome. Assim sendo, intime-se o exequente para 

indicar bens passiveis de penhora em nome do devedor, no prazo legal, 

sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980.

 De igual maneira, defiro o requerimento de INFOJUD, ante as inúmeras 

diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora." 

(20080020025725AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, 

julgado em 17/09/2008, DJ 25/09/2008 p. 81).

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas três declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Após, a documentação deverá ser destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação,

 conclusos, ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25504 Nr: 571-41.2016.811.0094

 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
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 PARTE AUTORA: Isolina Cowaski Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do ofício encaminhado pelo gerente do Banco do Brasil informando 

que as contas referentes aos benefícios NB 1197906360 e NB 

1148134244 não possui saldo, abra-se vista dos autos à parte requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar requerendo o que for de 

direito e interesse.

 Após, voltem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20943 Nr: 306-44.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Adair de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor mínimo insculpido no artigo 1.199 da CNGC/MT, contudo, não logrou 

êxito, pois, ainda, restou o valor ínfimo, determino a devolução dos autos 

ao arquivo, sendo que, decorrido um ano, caso não haja manifestação da 

exequente suprindo valor estabelecido, abra-se vistas para se manifestar 

sobre a prescrição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20540 Nr: 828-08.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21901 Nr: 41-08.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosely de Fátima Vieira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o que foi requerido pelo Exequente. Após ultrapassado o prazo de 

120 (cento e vinte) dias, vistas à exequente.

Renove a capa dos autos, considerando seu péssimo estado de 

conservação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10302 Nr: 1130-42.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givaldo Francisco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente emendou a inicial para fins de suprir 

o valor razoável para execução, dou por recebido o referido aditamento e 

inicial.

 Nestes termos, cite-se o executado, via oficial de justiça, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados nos autos, ou garantir a execução para viabilizar 

eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Atente-se que a citação via mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Antes de expedir mandado, à contadoria para incluir o valor das custas 

processuais.

Após o cumprimento do mandado, dê-se vista ao Exequente para requerer 

o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20631 Nr: 919-98.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jomar Aparecido Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 586 de 611



 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9907 Nr: 763-18.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. de Melo Souza - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença/execução, sendo que, a parte 

intimada pessoalmente deixou de se manifestar sobre a continuidade, sob 

pena de extinção do processo.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte autora já 

foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente intimada (art. 513, 

§3º, do CPC), não logrou êxito proceder ao ato que lhe competia, restando 

evidente o total desinteresse da parte.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser 

extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

 “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Custas na forma da lei.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9913 Nr: 775-32.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Ramalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marines Rodrigues Klegim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos denota-se que a reclamada devidamente citada e 

intimada, mudou sua residência sem comunicar ao juízo seu atual 

endereço.

Neste mesmo sentido, verifica-se que embora tenha sido expedido 

mandado de intimação no endereço contido nos autos, o oficial de justiça 

não obteve êxito na sua localização, sendo que uma terceira pessoa 

informou seu endereço na cidade de Sinop/MT.

Deste modo, foi diligenciado no endereço obtido, bem como, em possíveis 

endereços da reclamada apresentados pela reclamante, porém, não 

houve a localização da requerida para realizar sua intimação acerca da 

sentença.

Preconiza o § 2º do art. 19 da lei 9.099/95, que serão eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de 

comunicação.

 § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas 

no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

 Deste modo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida 

nestes autos.

Após, voltem-se os autos conclusos para análise do pedido de 

cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11086 Nr: 708-33.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizandra Cristina dos Santos Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motorola Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Fonseca de Mello 

- OAB:SP/222.219

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 209, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar no feito requerendo o que for de 

direito e interesse.

 Cumpra-se.

 Após, decorrido o prazo, voltem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20952 Nr: 354-34.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aero Agricola Boa Safra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Isto posto, deverá o exequente promover os atos de diligência para obter 

o adimplemento da obrigação exequenda, o que deve ocorrer no prazo de 

15 (dias).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 07 de 

março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41319 Nr: 108-62.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wladimir Edvaldo Dobre EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA DE LIMA - OAB:86.235/RJ

 Isto posto, deverá o exequente promover os atos de diligência para obter 

o adimplemento da obrigação exequenda, o que deve ocorrer no prazo de 

15 (dias).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 06 de 

março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23294 Nr: 1145-66.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B, Carmem Cristina Garbossa - OAB:MT 7389

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia criminal e 

impronuncio o réu, absolvendo-o da imputação quanto ao cometimento do 

crime definido no art. 121, § 2º, II e IV do CP, contra a vítima Ronair Santos 

Ferreira, nos termos do art. 386, V do CPP.Preclusa a decisão, arquive-se 

definitivamente, procedendo-se aos registros e comunicações de 

ordem.Às providências.Tapurah/MT, 9 de março de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24277 Nr: 551-18.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:16.899

 Isto posto, verificada a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDERSON MACHADO, nos 

moldes do artigo 107, V e IV e artigo 109, VI, ambos do Código 

Penal.Nesse passo, determino a retirada do feito da pauta de 

audiência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações pertinentes.Pulique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 06 de março de 2018.Fabio 

PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26347 Nr: 951-95.2011.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLM, SMT, ESOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:MT0009202O, Fernanda Vieira Capuano - OAB:SP0150345, Jose 

Augusto de Rezende Junior - OAB:SP0131443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21963 Nr: 1353-84.2008.811.0108

 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: GILSON TIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61968 Nr: 417-10.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA PIRES DA SILVEIRA, JOCIVANI DE 

ARRUDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 11.746,30 (onze mil setecentos e quarenta e seis reais e 

trinta centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62004 Nr: 450-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU LOPES DA SILVA, Pedro Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 11.622,46 (onze mil seiscentos e vinte e dois reais e 

quarenta e seis centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Tapurah (MT), 12 de março de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62007 Nr: 452-67.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO DALL AGNOL, GILBERTO HOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 12.957,35 (doze mil novecento e cinquenta e sete reais e 

trinta e cinco centavos), ou nomear bens 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 
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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, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 12 de março de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61204 Nr: 3097-02.2017.811.0108

 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: VALÉRIA APARECIDA LOPES, ELZA COELHO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3097-02.2017.811.0108 (Código 61204)

Requerentes: Valéria Aparecida Lopes e Outra

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial, firmado 

por Valéria Aparecida Lopes e Elza Coelho de Oliveira, qualificados nos 

autos em epígrafe, referente a guarda dos menores Yuri Lopes da Silva e 

Yara Vitoria Lopes da Silva, sendo a primeira genitora dos menores e a 

segunda avó paterna, guardiã de fato dos infantes.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses dos infantes, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil/2015.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61207 Nr: 3100-54.2017.811.0108

 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: SCC, VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3100-54.2017.811.0108 (Código 61207)

Requerentes: Sueli Carme Core e Outros

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Sueli Carme Core, Valdelice Core e Jose Ricardo Teixeira 

do Nascimento, objetivando a regulamentação da guarda do menor 

Fernando Gabriel Coré, filhe de Sueli Carme Core e neto de Valdelice Core, 

que exerce a guarda de fato do menor.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses do infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61208 Nr: 3185-40.2017.811.0108

 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: SSdA, CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3185-40.2017.811.0108 (Código 61208)

Requerentes: Cilvanio Pereira da Silva e Outra

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Cilvanio Pereira da Silva e, objetivando o reconhecimento 

e dissolução de união estável, bem como a regulamentação da guarda, 

direito de visitas e alimentos da filha menor Yasmim Vitória Pereira de 

Almeida.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61209 Nr: 3102-24.2017.811.0108

 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: AdO, DRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 
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Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3102-24.2017.811.0108 (Código 61209)

Requerentes: Andreia de Oliveira e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação do acordo extrajudicial, firmado 

por Andreia de Oliveira e Djalma Ramos da Silva, qualificados nos autos 

em epígrafe, referente a guarda, alimentos e visitas da menor Ana Júlia 

Oliveira da Silva.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil/2015.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de março 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

 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, Fábia Cristina Walter - OAB:MT 16136, Páblia 

Guimarães Prates - OAB:MG/66.435

 Processo n°: 393-70.2004.811.0108 (Código nº: 13202)AUTOR: Ministério 

Público Estadual RÉU: Ronaldo Alves dos SantosAÇÃO 

PENALVISTOS.Consoante se infere às fls. 148, o Ministério Público 

interpôs recurso de apelação contra a decisão que pronunciou o acusado, 

Ronaldo Alves dos Santos, como incurso nas penas do artigo 121, caput, 

do Código Penal, objetivando a reforma do julgado para decretação da 

absolvição sumária.[...]Portanto, estampado o erro grosseiro impeditivo da 

aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, deixo de receber o 

recurso interposto.Certifique-se o decurso do prazo recursal em relação à 

Acusação.Às providências.Tapurah/MT, 12 de março de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61024 Nr: 2984-48.2017.811.0108

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FÓRUM DA COMARCA DE TAPURAH/MT, LISTA DE 

JURADOS - 2018

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, MINISTERIO PÚBLICO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerimento de Dispensa de Jurado (a)V I S T O S,Requerimento de 

dispensa de jurado formulado por Sirle Ignes Ramos Magrin, Genotan 

Roberto C. Hetkowski e Edeonir Pedro Conci, sob o fundamento de que 

estão impossibilitados de comparecer nas sessões do júri para as quais 

foram convocados.[...]Portanto, indefiro o pedido de dispensa dos 

serviços do júri formulado por Sirle Ignes Ramos Magrin, Genotan Roberto 

C. Hetkowski e defiro o pedido de Edeonir Pedro Conci, nos moldes já 

delineados, determinando sua exclusão como jurado no ciclo de 

julgamentos a serem realizados no mês de março do corrente 

ano.Cientifiquem-se.Tapurah/MT, 12 de março de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61538 Nr: 160-82.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência 

liminarmente para majoração do quantum alimentar.Contudo, 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.Designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de abril de 2018, às 14horas, a ser realizada pela 

Conciliadora.Cite-se a requerida (Art. 247, I, NCPC), com a faculdade do 

Art. 212, §2º, NCPC, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

que compareça à audiência designada (Art. 695, § 2º do NCPC), 

acompanhada de advogado.Em caso de êxito na composição amigável, 

vista ao MPE para manifestação e, após, voltem conclusos para 

homologação.Caso inexitosa a conciliação, deverá o requerido apresentar 

sua resposta, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 5.478/68, 

voltando-se os autos conclusos para designação de audiência de 

Instrução e Julgamento.Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento da requerente implicará em arquivamento do pedido, e a 

ausência do requerido em revelia, nos termos do Art. 7º da Lei nº 

5.478/68.Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC).Defiro o pedido de gratuidade de 

justiça.Intime-se o autor pessoalmente.Ciência ao MPE e à DPE.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 2018.Fabio 

PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61625 Nr: 208-41.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SON, ROP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:16586, 

ASTOR BESKOW - OAB:MT 16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, considerando a inadequação da via eleita, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTA presente ação, com fundamento nos artigos 330, 

inciso III e 924, inc. I, do Código de Processo Civil.Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.050/60.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, ficando isento de tais 

pagamentos, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, 

nos termos do artigo 98 § 3º do NCPC, ora deferida.Oportunamente, 

arquive-se.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Tapurah/MT, 12 de março de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61863 Nr: 339-16.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETDS, DENNIFER RAFAELA ALTINO DA SILVA DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN TORRES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 339-16.2018.811.0108 (Código nº: 61863)

EXEQUENTE: Emanuelly Torres da Silva

EXECUTADO: Renan Torres de Araújo

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por Emanuelly Torres da 

Silva, neste ato representada por sua genitora, Dennifer Rafaela Altino da 

Silva de Araújo em face de Renan Torres de Araújo, pretendendo o 
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recebimento dos três últimos meses referentes às parcelas alimentícias 

fixadas em decisão interlocutória nos autos de cód. 55088, no valor de R$ 

2.773,14 (dois mil setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Da análise da petição inicial verifico 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, recebo a petição inicial e, nos termos do artigo 528 do CPC, 

determino a citação/intimação do executado pessoalmente para, em 3 

(três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de prisão civil até a integral quitação do débito, ou 

por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do CPC.

No ato citatório deverão constar todas as advertências legais.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 12 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61815 Nr: 309-78.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 309-78.2018.811.0108 (Código nº: 61815)

REQUERENTE: Camila Rodrigues da Silva

REQUERIDO: Estado de Mato Grosso e Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso - DETRAN

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Noutro giro, face ao teor do Ofício Circular da PGE/196/GPG/2016, em que 

consta orientação dos Procuradores Estaduais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, citem-se os 

requeridos para, querendo, respondam a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Apresentada defesa, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. 

Após, conclusos.

Ciência à DPE.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente está 

assistida pela Defensoria Pública, fazendo presumir a hipossuficiência de 

meios para arcar com as despesas do processo sem se privar dos 

recursos indispensáveis à sua manutenção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Tapurah/MT, 12 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61862 Nr: 338-31.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI CAPPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 338-21.2018.811.0108 (Código nº: 61862)REQUERENTE: 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicred Ouro Verde/MTREQUERIDO: Francieli CapellariAÇÃO 

MONITÓRIAVISTOS.Cuida-se de ação monitória promovida com 

fundamento em cédula de crédito bancário nº B394930, cartão de crédito 

nº 4763.3390.4383.9118 e cheque especial da conta corrente nº 84864-0 

de titularidade da requerida, firmado entres as partes, por meio do qual 

teria a instituição financeira concedido um limite de crédito ao devedor, 

todavia, passados longos anos da dívida e de seu vencimento, o contrato 

ainda não foi integralmente adimplido, perfazendo, segundo o Banco, um 

saldo devedor de R$ 29.867,70 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e 

sete reais e setenta centavos).[...]Cite-se o requerido para opor embargos 

à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, 

efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de 

custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC.Caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º).Cumpra-se 

promovendo as intimações necessárias.Às providências.Tapurah/MT, 12 

de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61910 Nr: 373-88.2018.811.0108

 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 ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Frizzo Faquinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 373-88.2018.811.0108 (Código nº: 61910)REQUERENTE: 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicred Ouro Verde/MTREQUERIDO: Eder Frizzo FaquinelloAÇÃO 

MONITÓRIAVISTOS.Cuida-se de ação monitória promovida com 

fundamento em débitos da conta corrente nº 43850-2, de titularidade do 

requerido, por meio do qual teria a instituição financeira concedido um 

limite de crédito ao devedor, todavia, passados longos anos da dívida e de 

seu vencimento, o contrato ainda não foi integralmente adimplido, 

perfazendo, segundo o Banco, um saldo devedor de R$26.479,50 (vinte e 

seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

[...]Cite-se o requerido para opor embargos à monitória, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos 

termos do art. 701, §1º, NCPC.Caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, §2º).Cumpra-se promovendo as 

intimações necessárias.Às providências.Tapurah/MT, 12 de março de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60834 Nr: 2891-85.2017.811.0108

 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: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n°: 2891-85.2017.811.0108 (Código 60834)

Requerente: Débora Rodrigues dos Santos

 Requerido: Ivã Rodrigues

ALIMENTOS

VISTOS.

Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da requerente à 

audiência de conciliação, visto que não foi regularmente intimada (f.19), 

redesgino o ato para a data de 30 de abril de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes e respectivos causídicos

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61936 Nr: 392-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agildo Tadeu Gil Prates, IDÉZIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 23.438,22 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e oito reais 

e vinte e dois centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61954 Nr: 406-78.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agildo Tadeu Gil Prates, FRANCISCO DA 

ROSA, IDÉZIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 75.660,64 (setenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais 

e sessenta e quatro centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61962 Nr: 412-85.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAL CAROBO & CIA LTDA ME,, MARCOS 

AURELO DAL CAROBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 412-85.2018.811.0108 (Código nº 61962)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato-Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT

EXECUTADO: Dal Carobo & Cia Ltda ME

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Cuida-se de ação de execução por quantia certa de título executivo 

extrajudicial promovida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato-Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT em 

face de Dal Carobo & Cia Ltda ME.

Conforme se infere dos autos, o título exequendo funda-se em cédula de 

crédito bancário de cheque especial nº C493330-7, firmada entres as 

partes, por meio do qual teria a instituição financeira concedido um limite 

de crédito ao devedor de R$ 20.524,36, todavia, passados longos anos da 

dívida e de seu vencimento, o contrato ainda não foi integralmente 

adimplido, perfazendo, segundo o Banco, um saldo devedor de R$ 

51.884,32 (cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e 

dois centavos).

Compulsando os autos, verifica-se os fatos relatados na exordial 

divergem da cédula de crédito anexa aos autos, porquanto o exequente 

afirma que o crédito oferecido corresponde ao valor de R$ 20.524,36, 

enquanto a cédula aponta o valor de R$ 10.000,00.

Portanto, intime-se o exequente para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção.

Após, tornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Tapurah (MT), 12 de março de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61967 Nr: 416-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI, José Monção de 

Fransa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 29.440,04 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta reais e 
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quatro centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 12 de março de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61984 Nr: 432-76.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA FLOR RIBEIRO, Mario Cesar Klaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 16.781,42 (dezesseis mil setecentos e oitenta e um reais e 

quarenta e dois centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61993 Nr: 441-38.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A DE SOUSA CONFECCOES ME, VALERIA 

ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 49.718,38 (quarenta e nove mil setecentos e dezoito reais 

e trinta e oito centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 444-90.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Roaldo Tamiozzo, IDUIR VECHIATO, 

RAFAEL PAULO TAMIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 200.293,02 (duzentos mil duzentos e noventa e três reais e 

dois centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61999 Nr: 446-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Livinalli, Mario Cesar Klaus, RICARDO 

LIVINALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 126.074,44 (cento e vinte e seis mil e setenta e quatro reais 

e quarenta e quatro centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62002 Nr: 449-15.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gustavo Tonelli, EDEMIR JOSÉ DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 30.502,79 (trinta mil quinhentos e dois reais e setenta e 

nove centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 12 de março de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61963 Nr: 413-70.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliton Machado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 10.901,70 (dez mil novecentos e um reais e setenta 

centavos), ou nomear bens 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, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62005 Nr: 451-82.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARIA MOURA DA SILVA – Empresária 

Individual, Elza Maria Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 9.015,03 (nove mil e quinze reais e três centavos), ou 

nomear bens 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, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 12 de março de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53127 Nr: 1146-07.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
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ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Alves de Jesus, JOSE RAIMUNDO 

GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1146-07.2016.811.0108 (Código nº: 53127)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT

EXECUTADO: Edimar Alves de Jesus e outro

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Ante a improcedência dos embargos à execução opostos pelos 

executados (cód. 57969), intime-se o credor para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Providências necessárias.

Tapurah/MT, 12 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24050 Nr: 316-51.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR ANTONIO BRISOT, Jorge Luiz Brizot, 

Geni Maria Piaia Brizot, Mara Lucia Vian Brizot, MARLETE BARELLA 

BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A, ROBERTO DOS 

SANTOS LIMA - OAB:18087

 Processo n°: 316-51.2010.811.0108 (Código 24050)

Exequente: Banco John Deer S/A

 Executados: Jandir Antonio Brisot e Outros

EXECUÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista o teor da decisão judicial de f. 108, declarando irregular a 

inscrição restritiva em nome dos executados e, considerando a 

apresentação de comprovação da negativação do nome do executado 

Jandir Antonio Brisot (f.124), determino a imediata exclusão da referida 

restrição.

Ademais, tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.112), declarando a 

inércia da parte exequente, que deixou os autos paralisados, determino a 

sua intimação para que regularize o feito, apresentando atualização do 

débito e postulando o que entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61929 Nr: 385-05.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASVDS, MWP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Vale ressaltar que o caso em específico se trata de regulamentação 

de guarda de menor sob os cuidados da avó, que mesmo exercendo o 

poder da guarda desde o nascimento da infante, se verifica pertinente a 

averiguação primária das condições da menor, bem como da unidade 

familiar. Ademais, o provimento judicial antecipatório, somente em casos 

especiais, poderá ser outorgado sem a prévia averiguação, ou seja, 

quando não haja qualquer dúvida, devendo escudar-se em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão.Destarte, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por determinar a realização imediata de estudo 

psicossocial na residência das partes, devendo aportar aos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, o relatório com as informações necessárias.Sem 

prejuízo, cite-se a parte requerida, para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, constando do mandado as advertências legais. Após o 

decurso do prazo, com ou sem resposta, ao Ministério Público para 

manifestação.Em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do 

Código de Processo Civil/2015.Sem prejuízo, considerando primeiramente 

que nesta comarca não se encontra, ainda, à disposição a Central de 

Conciliação e Mediação ou CEJUSC, com observância do artigo 334 do 

NCPC, bem como nos termos do artigo 1º do Provimento nº 9/2016-CM, 

designo audiência de conciliação para a data de 30 de abril de 2018, às 

13h30min, a ser realizada pela conciliadora deste juízo. Proceda-se a 

citação da parte requerida para se manifestar sobre a intenção ou não de 

conciliação prévia (art. 334, § 5º do NCPC), salientando-se que em caso 

de manifestação do interesse seu prazo para defesa passará a decorrer 

da aludida audiência ou, se dispensada, da data em que protocolizada a 

petição de discordância com o mecanismo conciliatório.Faça constar no 

mandado às advertências legais.Notif ique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 10 de março 

de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61206 Nr: 3099-69.2017.811.0108

 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: MdSMA, OMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Marly da 

Silva Mendonça Araújo e Osvaldo Mendonça Araújo para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Ciência ao Ministério 

Público.Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Tapurah/MT, 10 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61695 Nr: 248-23.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SON, ROP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:16586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, considerando a inadequação da via eleita, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTA presente ação, com fundamento nos artigos 330, 

inciso III e 924, inc. I, do Código de Processo Civil.Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.050/60.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, ficando isento de tais 

pagamentos, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, 

nos termos do artigo 98 § 3º do NCPC, ora deferida.Oportunamente, 

arquive-se.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Tapurah/MT, 12 de março de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57271 Nr: 27-80.2016.811.0085

 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: ALOIR JOSÉ LUKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE TEREZINHA BECKER ALCANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Ante o exposto, por decorrido o prazo legal para a impetração do 

presente mandamus, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. No mais, REVOGO a liminar concedida as 

fls. 122/123-v, pelos fatos e fundamentos expostos.Isento de custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016 de 

2009.Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no 

parágrafo único do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62278 Nr: 1173-25.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA DA APARECIDA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão 

porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, 

com as seguintes advertências: I-) O autor deverá aportar aos autos o 

cálculo atualizado do valor a ser adimplido pelo devedor fiduciante, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com o aporte do cálculo, o devedor poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a 

integralidade da dívida, recebendo o bem livre de ônus;II-) Caso assim não 

proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do 

credor fiduciário;III-) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 

15 (quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que 

poderá ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;IV-) Após a 

apreensão, o veículo será depositado em mãos do representante legal do 

autor.Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51034 Nr: 969-54.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de Preceito 

Fundamental c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela”, tendo como 

parte autora Antonio do Nascimento Miguel, em face de Estado de Mato 

Grosso, ambos devidamente qualificados na exordial.

 Às fls. 271/272, a parte requerida pugnou pelo indeferimento do pedido 

formulado à fl. 256 considerando o falecimento da parte autora, conforme 

certidão de óbito de fl. 257, tendo em vista que as ações que visam a 

prestação de serviço de saúde possuem caráter personalíssimo.

 É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte autora Antonio do Nascimento 

Miguel veio a óbito, conforme certidão de óbito de fl. 257, de modo que, 

ocorrendo a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54602 Nr: 1263-38.2014.811.0085

 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: CLAUDILEIA ANTONIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT-10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS a conceder o benefício assistencial a requerente 

CLAUDILEIA ANTONIA DA SILVA, qualificada nos autos, desde a data do 

requerimento administrativo, ou seja, 29/09/2008, com renda mensal inicial 

de 01 (um) salário mínimo vigente, atualmente equivalente a R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome da 

segurada: CLAUDILEIA ANTONIA DA SILVA;Benefício Concedido: Amparo 

Assistencial;Renda Mensal Atual: valor correspondente a 01 (um) salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo, qual seja: 29/09/2008 (fls. 62);Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias.Declaro o processo extinto com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Os juros de mora incidem 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 . 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, considerando a natureza alimentar, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. Por essa mesma razão, diante do princípio da causalidade, 

CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.

(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62278 Nr: 1173-25.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA DA APARECIDA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ainda, nos termos da legislação processual vigente, que INTIMO 

a parte autora/requerente para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais). O referido valor 

deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63183 Nr: 175-23.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL, BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ROBERTO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT- 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que INTIMO a parte 

autora/requerente para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 21,00(vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido mediante 

guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com 

a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63068 Nr: 124-12.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY HENRIQUE BELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que INTIMO a parte 

autora/requerente para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 21,00(vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido mediante 

guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com 

a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 13742 Nr: 370-96.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FORNARI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA-PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Considerando a manifestação à fl. 125, DEFIRO a dilação do prazo, de 

modo que CONCEDO 20 (vinte) dias para manifestação.

No mais, INDEFIRO, por ora, o pedido de majoração dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não encontram-se presentes, ao menos 

nesse momento processual, a complexidade da causa elencada pelo 

douto causídico nomeado.

 Devidamente certificado o prazo concedido ao causídico nomeado, 

voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25214 Nr: 575-47.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE DA SILVA VIEIRA - 

OAB:22517/O

 Vistos.

Diante da satisfação do crédito, julgo extinto o processo nos termos do 

artigo 924, II, do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25214 Nr: 575-47.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE DA SILVA VIEIRA - 

OAB:22517/O

 DESPACHO

Vistos em correição.

Considerando que a execução já foi extinta pela sentença de fls. 69, em 

razão do cumprimento da obrigação pelo executado, eventuais valores 

remanescentes em conta judicial deverão ser levantados pelo executado.

Assim, determino a expedição de alvará para levantamento, pelo 

executado, dos valores remanescentes em conta judicial.

Após, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57968 Nr: 243-65.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Doroteo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos em correição.

Considerando que a ilustre Promotora de Justiça estará ausente da 

Comarca, em razão de convocação para participação em curso de 

aperfeiçoamento, redesigno a audiência para dia 08/08/2017, ás 

15h00min.

Intimem-se. Caso já tenham sido expedidos os mandados e ainda não 

tenham sido enviados para cumprimento, autorizo que seja apenas 

retificada , à mão, a data e horário da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58974 Nr: 49670-31.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercules dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos em correição.

Considerando que a ilustre Promotora de Justiça estará ausente da 

Comarca, em razão de convocação para participação em curso de 

aperfeiçoamento, redesigno a audiência para dia 15/08/2017, ás 

13h00min.

Intimem-se. Caso já tenham sido expedidos os mandados e ainda não 

tenham sido enviados para cumprimento, autorizo que seja apenas 

retificada , à mão, a data e horário da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57968 Nr: 243-65.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Doroteo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vista ao Ministério Público para fornecer o endereço do acusado e, após, 

conclusos para designação de nova audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58974 Nr: 49670-31.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercules dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Tendo em vista a suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, e considerando que o advogado dativo anteriormente nomeado 

não pode comparecer à audiência, nomeio o Advogado André Henrique 

Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para atuar pela defesa técnica do 

acusado em todo o processo, de forma que os honorários advocatícios 

serão arbitrados ao final, conforme trabalho realizado e tabela atualizada 

da OAB/MT.

Considerando que o acusado foi interrogado e as testemunhas foram 

inquiridas, declaro encerrada a instrução e determino seja concedido vista 

dos autos ao Ministério Público e à defesa para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59620 Nr: 49990-81.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cezar Ribeiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 [...]TERMO DE AUDIÊNCIA18 de Setembro de 2017 – 13h00minDADOS DO 

PROCESSOAutos: 49990-81.2016.811.0077 – CÓD. 59620Autor: Ministério 

Público do Estado do Mato Grosso Réu: Julio Cezar Ribeiro de 

JesusPRESENTESJuiz Substituto: Dr. Elmo Lamoia de MoraesPromotora de 

Justiça: Dra. Regiane Soares de AguiarAdvogado do Réu: Dr. André 

Henrique Barbosa da SilveiraRéu: Julio Cezar Ribeiro de 

JesusTestemunhas: Alessandra da Silva Oliveira Alexandre e Cassio 

Vinicios Damacena de SouzaOCORRÊNCIASI – Feito o pregão presente a 

parte requerente e testemunhas.II – Nos termos do capítulo 2, seção 20, 

norma 2, item VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do 

Tribunal de Justiça deste Estado ficam todos cientes de que os arquivos 

devem ser utilizados apenas para o presente feito e, ainda, da advertência 

acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.III – Foram ouvidos em 

sistema de áudio e vídeo: a vítima Alessandra da Silva Oliveira Alexandre, 

a testemunha Cassio Vinicios Damacena de Souza e o acusado Julio 

Cezar Ribeiro de Jesus.IV – Dada a palavra ao Ministério Público: Desiste 

das testemunhas Robson Ricardo da Silva Lourenço e Jean Pereira 

RodriguesV – Dada a palavra ao Advogado do Réu: De acordo com a 

desistência.DELIBERAÇÕESTendo em vista a suspensão das atividades 

da Defensoria Pública nesta Comarca, e considerando que o advogado 

dativo anteriormente nomeado não pode comparecer à audiência, nomeio o 

Advogado André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para 

atuar pela defesa técnica do acusado em todo o processo, de forma que 

os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme trabalho 

realizado e tabela atualizada da OAB/MT.Homologo a desistência das 

testemunhas Robson Ricardo da Silva Lourenço e Jean Pereira 

Rodrigues.Declaro encerrada a instrução. Vista às partes para alegações 

finais.Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo por 

mim, Lilian Pereira de Souza, Assessora de Gabinete I, que vai assinado 

pelos presentes.Elmo [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52661 Nr: 839-54.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar da Silva Cesarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

Considerando que foram suspensos os atendimentos do Núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca por meio da portaria n° 779/2017/DPG, 

nomeio o causídico Dr. Joaquim Luiz Borges Goulart Netto, OAB/MT 11.269 

(telefone: (65) 98141-6644), para patrocinar a defesa do acusado e 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

Intime-se o causídico para assumir o compromisso com urgência ou 

informar o desinteresse em assumi-lo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58875 Nr: 645-49.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonir de Moura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Autora para 

apresentar MANIFESTAÇÃO, no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58875 Nr: 645-49.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonir de Moura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Desconstituo eventual perito já nomeado nos autos.

 Nomeio como perito, independentemente de compromisso, o Dr. Marcos 

Benedito Correa Gabriel, médico inscrito no CRM-MT sob o nº 2949, 

endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, 355, Centro, Telefone n.º 

(65) 3624-9211 e 3027-6460, Cidade de Cuiabá-MT, para responder aos 

quesitos, devendo ser intimado desta nomeação.

 Intime-se o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao 

Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

comarca, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 
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contar da efetivação do exame médico.

 Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único 

do artigo 28 da mesma resolução, entendo que este valor deve ser 

majorado, haja vista a complexidade do exame e o local de sua realização, 

tendo em vista que o perito nomeado deverá se deslocar da Capital até 

esta Comarca para a realização da perícia médica.

 Sendo assim, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo o 

pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, bem como 

ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao pagamento junto 

à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão.

 Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58875 Nr: 645-49.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonir de Moura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para ciência da parte autora da perícia médica 

designada para o dia 29/09/2017 às 8 horas no Fórum desta comarca, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58875 Nr: 645-49.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonir de Moura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 06/10/2017 ÀS 8 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 06/10/2017, às 8 horas, para a 

perícia médica, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste 

juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63042 Nr: 1490-47.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Demarchi, Frigovale do Guaporé 

Com. e Ind. de Carnes Ltda, Cerealista Demarchi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Vistos.

Diante da decisão da 4ª Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça, que 

concedeu efeito suspensivo à decisão que determinou o recolhimento da 

diferença das custas processuais (fls. 104/106), prossiga-se o feito com 

a citação da parte requerida, conforme determinada às fls. 60.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57910 Nr: 216-82.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Roberto Rufino, Aparecida Rosane Rufino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA/MT - Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59432 Nr: 49876-45.2016.811.0077

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurenice dos Santos Silva, Amilton Rosa Roma, Carlito 

Roberto Domingos de Oliveira, Carlos Mario Florido Mafra, Daiane Cristina 

da Silva, Douglas Oliveira da Silva, Jair José Antunes, Edna Aparecida 

Lemes de Oliveira, Fernando Borges da Costa, Rafael da Silva Vieira, Jean 

Kenedy Junho Pinto, Luciana Lelis, Marcia Barbosa da Silva, Maria Leuza 

da Silva, Salim de Santi, Paulo Cezar de Oliveira, Rosicleia Camilo da Silva, 

Sidinei Leão de Lima, Sergio Aparecido Oliveira Luz, Solange Rautenberg 

de Souza, Ivany Rosa de Souza, Luciano Alves Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Teixeira Posses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tabajara Aguilar Praeiro Alves 

- OAB:18.960/MT, Thago Maganha de Lima - OAB:17.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50265 Nr: 69-95.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacques Profeta Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56378 Nr: 537-54.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Crepaldi Carvalho, Victor Renan de 

Moraes Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Suellen Pereira Leite Moraes - OAB:15.169

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59763 Nr: 50128-48.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willames de Sousa Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61663 Nr: 837-45.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gilson Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA/MT - Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63042 Nr: 1490-47.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Demarchi, Frigovale do Guaporé 

Com. e Ind. de Carnes Ltda, Cerealista Demarchi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53644 Nr: 390-62.2014.811.0077

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Andre Rezende, Sueli Aparecida Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Lopes, Sandra Mara Fabris 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:MT 6755, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - OAB:2623/MT, 

Pamela Moringo de Souza - OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio Silva 

- OAB:5.111B

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52906 Nr: 1038-76.2013.811.0077

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Crescêncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT, Wilson Donizeth de Freitas Farias - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 49651-25.2016.811.0077

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Crescêncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 
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de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59129 Nr: 49746-55.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 13232 Nr: 522-08.2003.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Resende da Silva, Rubens Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B, Mário Alcides Sampaio Silva - OAB:5.111B, 

Ubaldo Resende Silva - OAB:3.315-B

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60976 Nr: 516-10.2017.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lemiro Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barboda da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25266 Nr: 625-73.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ribeiro da Costa - 

OAB:20820/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 144-37.2012.811.0077

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel dos Santos Monteiro, Renata 

Aparecida Jacob

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaine El Kadri - OAB:1013/TO

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50251 Nr: 54-29.2012.811.0077

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel dos Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaine El Kadri - OAB:1013/TO

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57202 Nr: 856-22.2015.811.0077

 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: RRdS, HRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
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Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57912 Nr: 218-52.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinto Jacob de Bastiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA/MT - Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60874 Nr: 457-22.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Matucari Supepi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53365 Nr: 155-95.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Andy Leal de Oliveira, Edenilson Pinheiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Carina Cristina França Soares - OAB:17.659/0

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27027 Nr: 1037-67.2008.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Integração Cultural Quiloa Kongo de Vila 

Bela-INTEGRA VILA BELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Fratechi Corrêa, Adiléia Benedita 

Delamônica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7099/MT, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 636-58.2014.811.0077

 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: Joana Cezario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Neres Poquiviqui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52661 Nr: 839-54.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar da Silva Cesarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 28590 Nr: 1270-30.2009.811.0077

 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53168 Nr: 1291-64.2013.811.0077

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldomiro Cabecione, Nair Gomes Cabecione, 

Waldomiro Cabecione Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Ortiz, Henrique Ortiz, Salim de Santi, 

Altair Carneiro Barbosa da Silva, José Aparecido Gonçalves, Eduardo 

Silva Souza, Reginaldo Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubaldo Resende da Silva - 

OAB:3.315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25214 Nr: 575-47.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE DA SILVA VIEIRA - 

OAB:22517/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52292 Nr: 478-37.2013.811.0077

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Marchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59620 Nr: 49990-81.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cezar Ribeiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 50078-22.2016.811.0077

 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): Olinto Jacob de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53645 Nr: 391-47.2014.811.0077

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Teixeira Posses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Birula, Ditão, Salino, Tibaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Morinigo de Souza - 
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OAB:21802/O, Ramao Wilson Junior - OAB:11702

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55491 Nr: 2581-64.2003.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda-MT, Gustavo de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Orlando Cesar dos Santos, Antenor Forin, Ana Maria de 

Fátima Forin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR LEONEL DE MENEZES - 

OAB:3709

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 50080-89.2016.811.0077

 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): Olinto Jacob de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 50106-87.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Rosane Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 82683-55.2015.811.0077

 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: Jeronima Maria Queiroz Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Queiroz Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613, Liomar Santos de Almeida - OAB:21.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 620-07.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Crescêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22609 Nr: 652-27.2005.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Ferreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 
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escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54345 Nr: 902-45.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Guslinski Chirico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59730 Nr: 50104-20.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Rosane Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53643 Nr: 389-77.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Andre Rezende, Sueli Aparecida Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Lopes, Sandra Mara Fabris 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:19508/O, Luciana Borges Moura - OAB:MT 6755, Pamela 

Moringo de Souza - OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51691 Nr: 1534-42.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana magdalena rezende de 

lacerda - OAB:18287, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63298 Nr: 1584-92.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronima Maria de Qeiroz Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Queiroz Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57968 Nr: 243-65.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Doroteo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59727 Nr: 50098-13.2016.811.0077

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55072 Nr: 12-72.2015.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MSdS, KLdSR, KLdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison de Oliveira Souza 

Junior - OAB:18255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 11136 Nr: 417-31.2003.811.0077

 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 Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Otani Nepomuceno, José Jacinto 

Suzano, Arildo Chaves Nantes, Jarbas Alves Carvalho, Mariza Ribeiro de 

Menezes, Maurício de Oliveira Netto, Adenir José da Silva, Camilo Aranha, 

Roney César Miranda de Carvalho, Lindaura Pereira do Nascimento, Omar 

Dias Ferreira, Suely Pereira da Silva, Gilda Valéria Vieira, DORALICE DE 

SOUZA NASCIMENTO, Clóvis da Silva Herreria, Elias Almir Vasconcelos 

Monteiro, Ana Primitiva de Vasconcelos, Eli Carvalho Lima, Roberto Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB:MT 7400, Marcela Profeta Ribeiro - OAB:7290/MT, VANILZA 

BALBINO VIEIRA - OAB:4607-MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52782 Nr: 1400-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vagner Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55353 Nr: 136-55.2015.811.0077

 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): Olinda Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Manoel de Almeida 

- OAB:2559/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 725-76.2017.811.0077

 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: Diogo Nascimento da Silva, Cleide Correa Chuve

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54599 Nr: 1071-32.2014.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Ramos Miranda, Rosane Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Januario de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 4096 Nr: 353-21.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva, Antonio Luiz Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Lindomar da Silva Rezende - OAB:MT 

7388, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18.079/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53285 Nr: 81-41.2014.811.0077

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vagner Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José S/A Agrícola e Pastoril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58556 Nr: 514-74.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vilma Poquiviqui Javani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taires Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56395 Nr: 553-08.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62725 Nr: 1339-81.2017.811.0077

 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: Juliete Garcia Silva, Joilson Benedito Garcia, Juliene 

Garcia Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Florência Garcia Neta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52470 Nr: 663-75.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uesdra Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Profeta Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 1275-13.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS, MPdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60210 Nr: 121-18.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronima Maria de Qeiroz Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Queiroz Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 897-57.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58974 Nr: 49670-31.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercules dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55587 Nr: 242-17.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gideval Gordiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62814 Nr: 1374-41.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar Impugnação à Contestação, em conformidade à 

ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Sentença

Dados do Processo:

Processo: 1515-41.2009.811.0077 Código: 28837 Vlr Causa: 0,00 Tipo: 

Crime

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo: JACQUES PROFETA SANTOS

Hora Certa: Não Urgente: Não Pode cumprir fora do expediente: Não

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Autor(a)), 

Endereço: Gerência de Operações Especiais -. Goe ;. Rua N.º 080, Bairro: 

Centro América, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78250000, Complemento: 

Telefone: (65) 3644-3597/2335, e-mail goe@pjc.mt.gov.br, JACQUES 

PROFETA SANTOS (Réu(s)), Cpf: 01968839119, Rg: 1.905.123-9, Filiação: 

Paulo Roberto Teixeira dos Santos e Marli Profeta da Cruz Santos, data de 

nascimento: 08/10/1986, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

casado(a), servente de pedreiro, Telefone 3259-1386, Endereço: Rua 

Pouso Alegre, (frente A. "lan House" ,. Vizinho do Sr. Tino, Bairro: Centro, 

Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000, JOSE 

ANTONIO ROSA (Advogado do Réu), OAB: 5.493, Endereço: Avenida São 

Sebastião, Nº 2957, Bairro: Quilombo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78045305 

e ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (Advogado do Réu), Cpf: 

02687438197, OAB: 15333, Endereço: Parte Sem Endereço (aguardando 

Regularização), Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Vistos em correição.

1. Relatório. Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Jacques Profeta 

Santos, como incurso no art. 250, § 1º, inciso I do Código Penal. Conforme 

narra a exordial, no dia 07 de março de 2009, por volta das 23h30min, na 

residência particular localizada na Rua Doutor Mário Correia, nº 2, 

Conjunto Habitacional Banco do Brasil, nesta cidade e comarca de Vila 

Bela da Santíssima Trindade, o denunciado, consciente da ilicitude e 
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reprovabilidade de sua conduta, causou incêndio, em casa habitada, 

expondo a perigo a vida e o patrimônio da vítima Helio Ioneu Otani 

Nepomuceno. Narra a denúncia que "o denunciado após discutir e proferir 

ameaças contra CLEIF, filho da vítima, se dirigiu até a residência de HELIO 

e, enquanto o mesmo dormia, utilizando-se do combustível de uma 

motocicleta que estava no local, ateou fogo em sua residência, queimando 

totalmente o veículo mencionado e partes do forro e parede da 

residência." A denúncia foi recebida (fls. 48), o acusado foi citado (fls. 

55/56) e respondeu à acusação (fls. 63), mas nenhuma causa de 

absolvição sumária foi observada e audiência de instrução e foi 

designada. Na fase de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas 

arroladas pela acusação. Em alegações finais, o Ministério Público 

requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos 

termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugna pela improcedência da 

denúncia e consequente absolvição do réu por ausência de provas. É o 

relatório. DECIDO. 2. Da Autoria e Materialidade. Consta da denúncia que o 

acusado causou incêndio no imóvel localizado na Rua Doutor Mário 

Correia, nº 02, Conjunto Habitacional Banco do Brasil, expondo a perigo a 

vida, a integridade física e o patrimônio de Hélio Ioneu Otani Nepomunceno, 

bem como de sua filha que estava presente na data dos fatos. A 

materialidade é inconteste, e restou bem comprovada pelo boletim de 

ocorrência (fls. 06/08), laudo de constatação (fls.11//14) e prova oral 

colhida. A autoria é, igualmente, induvidosa. O réu, ouvido a fls. 109, 

alegou não ter envolvimento com incêndio, contudo, sua negativa restou 

afastada pelo contexto probatório. Os fatos versam que o réu Jacques 

Profeta Santos, possuía desentendimento com Cleif Júnior Nepomuceno, 

em virtude de um desentendimento ocorrido entre Cleif e Herivan Loth 

Carvalho, primo do acusado. Tal conflito ocorreu poucos dias antes dos 

fatos, sendo certo que o próprio réu entrou na discussão para defender 

seu primo, conforme o próprio afirma em sede judicial. É indiscutível, que 

motivado por essa indisposição com o filho da vítima, Cleif Nepomuceno, o 

réu em elevado estado de embriaguez, visando prejudicar o rival, urinou 

na sua motocicleta e no capacete que achava ser do adversário, quando 

na verdade o capacete pertencia a Eder Rumão Leite. Contudo, em sede 

judicial, o réu alegou não ter urinado na motocicleta de Cleif Júnior 

Nepomuceno, filho da vítima, bem como no capacete da testemunha Éder 

Rumão Leite (vulgo Ata), contradizendo seu depoimento em sede policial, 

onde afirma que: "não sabendo precisar a hora, foi urinar, porém resolveu 

urinar próximo ao bar e quando urinava acabou acertando a moto e um 

capacete que estava dependurado na barra onde o passageiro coloca o 

pé". A testemunha Éder afirma com clareza que o acusado possuía o 

nítido propósito de atingir a motocicleta e o capacete, por isso foi tirar 

satisfação junto a Cleif. Nota-se que foi nesse momento que se iniciou a 

discussão entre o réu e Cleif, que indignado desferiu um golpe de 

capacete contra o réu. Logo em seguida, a desavença foi interrompida 

pelos presentes, e o réu se retirou. Tanto a testemunha Éder, quanto as 

testemunhas Wanderson Fernandes Seriner e Everton Figueiredo Macedo 

(em fase policial), que estavam acompanhados de Cleif Nepomuceno, 

afirmaram que pouco tempo depois da discussão, cerca de 25 minutos, 

Cleif recebeu ligação de sua irmã, informando que a motocicleta de seu pai 

estaria em chamas. Assustados com tal notícia, todas as testemunhas 

acima mencionadas acompanharam Cleif até a residência onde estava 

ocorrendo o incêndio, e foi nesse momento que avistaram o réu, em frente 

a padaria da Teca, que fica na esquina da praça, aproximadamente 200 

metros do bar do Tanda, onde se encontravam o filho da vítima e as 

testemunhas, e 200 metros do local do incêndio, que fica na mesma 

quadra. Ora, nota-se que os fatos supramencionados não condizem com 

o depoimento do réu, pois o mesmo afirma que, no momento do incêndio, 

se encontrava na sua residência. Vejamos o seguinte trecho degravado 

do interrogatório do réu aos 01:59 minutos da mídia: "(...). Réu: ... na hora 

que a moto ‘tava’ pegando fogo, eu ‘tava’ em casa. Juiz: Então não foi o 

senhor que foi o responsável por atear fogo na moto? Réu: "Na hora que a 

polícia chegou eu já ‘tava’ na praça... (...)." É de todo oportuno salientar 

que, em que pese a afirmação do réu, de que no momento do incêndio se 

encontrava em casa, tal alegação se evidencia impossível, pois conforme 

se observa no termo de depoimento de fls. 17, o réu afirma que sequer 

passou em frente à residência da vítima, fazendo o seguinte trajeto: 

"passou pela rua Oscar Soares, atrás do Hospital, virou na esquina para a 

rua Julião Francisco de Brito e seguiu até a praça...". Tal afirmação não é 

cabível, pois o lapso temporal decorrido da discussão iniciada pelo réu que 

urinou no capacete e o incêndio, segundo as provas coligidas, é de menos 

de meia hora, sendo impossível que o réu se deslocasse até sua 

residência e voltasse ao momento que fosse avistado pelas testemunhas 

e demais presentes na referida praça, pois conforme o réu afirma, sua 

casa fica atrás do Hospital, que fica deveras distante da praça em 

questão. É nítido que o réu cometeu o atentado motivado pelo desejo de 

vingança, pelo golpe de capacete que recebeu e por todo o 

desentendimento com o filho da vítima. Não há sequer outra hipótese para 

o sucedido incêndio, pois a vítima é senhor idoso que não possui 

desavenças na cidade. Seria muita coincidência que o incêndio fosse 

causado por qualquer outro motivo depois de esmiuçados todos fatos 

acima narrados. Ora, as provas colhidas dão conta da origem criminosa 

do incêndio, da forma como descrito na denúncia. As provas são 

robustas, seguras e incriminatórias. Impossível, assim, a absolvição do réu 

quanto ao crime de incêndio. 3. Dispositivo. Condeno o réu Jacques 

Profeta Santos, qualificado nos autos, pela prática do delito de incêndio 

majorado, nos termos do art. 250, §1º, II, ‘a’ do Código Penal. 4. Dosimetria. 

4.1. 1ª fase – circunstâncias judiciais. Com relação à culpabilidade, 

verifica-se que é normal à espécie, nada existindo na prova dos autos que 

aumente ou diminua o juízo de censurabilidade da conduta em análise. 

Quanto aos antecedentes, não consta anotação na Folha de 

Antecedentes Criminais. No que tange à conduta social e personalidade, 

não foram coletados elementos para que possam ser melhor aferidos, não 

constatando prova pericial, nem informações colhidas perante o local de 

residência do réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio 

social ou personalidade voltada para o crime. Os motivos do crime são as 

razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de 

Pedro Vergara "os motivos determinantes da ação constituem toda a soma 

dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por 

uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para 

uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas". Neste 

sentido, não há nada que possa ser considerado. Em relação às 

circunstâncias, observo que não há nada a ser tomado em desfavor do 

acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a 

se desvalorar como fator extrapenal. À vista dessas circunstâncias 

analisadas individualmente fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 

(três) anos de reclusão e 13 dias-multa, dias-multa com valor de um 

trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. 4.2. 2ª 

fase – circunstâncias legais. Não existem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes, com isso mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão e 

13 dias-multa, dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo 

mensal vigente ao tempo do fato. 4.3. 3ª fase – causas de aumento e 

diminuição de pena. Tendo em vista o delito ter sido cometido em casa 

destinada à habitação, aumento a pena em 1/3, nos termos do art. 250, 

§1º, II, ‘a’ do CP, o que passa a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 

13 dias-multa. 5. Cumprimento da Pena. Para cumprimento da pena 

privativa de liberdade, fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 

alínea "c", do Código Penal. Por todas essas razões e considerando que a 

substituição condicional da pena está normatizada no Código Penal e, 

portanto, sujeitas às diretrizes do direito material, e considerando ainda 

que é vedado ao juiz uma interpretação ampliativa contra o acusado, a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não 

pode ser negada. Como é cediço, um dos requisitos para a substituição da 

pena privativa de liberdade em restritivas de direitos é exatamente a 

certeza de que a substituição será suficiente (inciso I do art. 44 do CP), 

isto diante da pena privativa de liberdade aplicada não ser superior a 

quatro anos, e o crime não ter sido cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa, pois se trata de crime de perigo abstrato. Nesse 

contexto, não sendo o réu reincidente em crime doloso e portador de bons 

antecedentes, entendo que a substituição seja suficiente para a 

prevenção e a repressão do crime cometido, já que não exercido com 

violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a manutenção da 

apelante no cárcere. Em consequência, na forma do art. 44, § 2º do CP, 

substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de 

direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades 

públicas por período igual ao da condenação, em local a ser indicado na 

fase de execução (art. 46 e parágrafos, do CP); e proibição de frequentar 

determinados lugares, tais como lugares destinados a venda de bebidas, 

drogas e afins, bem como casas destinadas à prostituição, por 

resguardarem íntimo liame com o delito cometido (art. 47, IV, do CP). 

Poderá recorrer em liberdade. 6. Considerações Finais. Oportunamente, 

após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes 

providências: a) Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de 

multa, em conformidade com o disposto no art. 50 do CP e art. 686 do CPP; 
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b) Em consonância com o art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art. 15, II da 

Constituição Federal, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do réu, com sua devida indicação; c) 

Oficie-se ao órgão estadual de dados fornecendo informações sobre o 

julgamento do feito em relação ao réu; e) Publique-se, nos termos do art. 

387, inciso VI, do CPP, o resumo (dispositivo) em diário oficial. f) Autorizo 

a expedição de certidão de honorários em favor do Dr. André Henrique 

Barbosa da Silveira, OAB/MT: 15.333, consoante decisão de fls. 62. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se, pessoalmente, o sentenciado. Dê-se 

ciência ao Ministério Público e a Defesa. P. R. I. C.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 117811 Nr: 1956-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Santos Silva, Luiz Henrique Souza 

Mendes, Cristina Indira Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n°: 1956-63.2017.811.0102

Código Apolo nº: 117811

Analisando os autos, verifico que, em seus memoriais finais, a acusação 

utilizou-se como elemento probatório depoimento prestado pelas 

testemunhas Alan Preste de Mello e Luiz Flávio Paula de Souza Júnior, 

realizado pelo juízo de Sorriso/MT na data de 20/02/2018, depoimentos 

estes que somente foram juntados aos autos após os memoriais finais 

propostos pela defesa, conforme se verifica nos andamentos 

processuais.

Assim, conclui-se que a Defesa não teve acesso aos depoimentos citados 

pelo parquet quando da realização de suas alegações.

Desta forma, com a finalidade de evitar eventual nulidade pela utilização de 

prova o qual a Defesa não obteve acesso, diante do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, DETERMINO que sejam remetidos os 

autos a Defensoria Pública para manifestação quanto os depoimentos 

colhidos por Carta Precatória (ref. 156).

Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 09 de março de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119600 Nr: 2709-20.2017.811.0102

 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: FRIDOLINO MEYER - HOTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MT – Distribuidora de energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 
 

EDITAL N.º 002/2018-DF. 
 

               
A Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio - Juíza de Direito Diretora do Foro da 
Comarca de São José do Rio Claro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
Provimento n.º 40/2008/CM, torna pública a relação dos candidatos que tiveram seu pedido 
de inscrição deferido, nos termos das Resoluções nºs 008/2011/PRES/TP e 020/2014/TP, dos 
Editais n.ºs 014/2012/GSCP, 001/2018/DF e da Portaria nº 668/2015-PRES, que regulamenta 
o processo seletivo de recrutamento de estagiário. 
              
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que será 
publicado no átrio do Fórum.  
 
 São José do Rio Claro, 12 de março de 2018. 
 
Cristhiane Trombini Puia Baggio 
Juíza de Direito Diretora do Foro 

 
 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO ANO QUE ESTÁ CURSANDO 

001 Stefhany Aparecida da Silva Smak 1º ano 
002 Matheus Alves Santos 2º ano 
003 Vandenilson da Silva Almeida 1º ano 
004 Kézia Machado Queiroz Campos 1ª ano 
005 Cleber Júnior dos Anjos Pereira 2º ano 
006 Larissa Araújo da Silva 1º ano 
007 Amanda Elisa Rodriguês Barbosa 2º ano 
008 Kamilly Vieira Custódio 1º ano 
009 Karinny Vieira Custódio 1º ano 
010 Amanda Maria dos Santos 1º ano 
011 Marieli Viana das Neves 2º ano 
012 Viviane Fratta Medeiro 9º ano 
013 Mikaela Martins Ribeiro 1º ano 
014 Géssica Kamilly Silva 1º ano 
015 Weverson Cabral de Aquino 1º ano 
016 Patrícia da Silva Costa 1º ano 
017 Cynthia Karolim Souza da Costa 1º ano 
018 Nathália Dantas da Silva 1º ano 
019 Leisiéli Santos Silva 1º ano 
020 Gabriel Valdivino Araújo Mercer 2º ano 
021 Lucas Vinhal Malaquias 2º ano 
022 Letícia Gabrielly dos Santos Silva 2º ano 
023 Igo Rafael dos Santos Santana 1º ano 
024 Geicielle Opencoski Simplício 1º ano 
025 Vera da Silva Amorim 1º ano 
026 Thiago Guilherme Saia 1º ano 
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027 Ludimila Ferreira de Campos 1º ano 
028 Maria Eduarda Dias Francisco 2º ano 
029 Rian Carlos Silva Rosa 2º ano 
030 Higor Gabriel de Freitas Valencio 1º ano 
031 Maynara Lima Nascimento 2º ano 
032 Barbara dos Santos Timoteo 9º ano 
033 Andressa Gabrieli Santos Petzold 2º ano 
034 Clarelis Custódio Ventura 1º ano 
035 Kemily Raiely da Silva Freitas 2º ano 
036 Raffaele Eduarda da Silva Harala 2º ano 
037 Carla Alessandra Silva Opencoski 1º ano 
038 Jamile Vitória Santos Cordeiro 1º ano 
039 Aliscleide da Silva Santos 2º ano 
040 Thais Aparecida Souza Cassiano 1º ano 
041 Damião José da Silva 1º ano 
042 Pedro Henrique Dionato da Silva 1º ano 
043 Evelyn Juliana Costa Pereira 2º ano 
044 Vivian da Silva Oliveira 2º ano 
045 Amanda Gabriely Rocha Araújo 2º ano 
046 Linyker Mikaele Santos Silva 2º ano 
047 Aghata Gabieli Gama de Oliveira 1º ano 
048 Hellen Cristina Amaral Lima 1º ano 
049 Tamyres Botter Vieira 1º ano 
050 Laís Ferreira dos Santos 3º ano 
051 Marcos Viniciu da Silva Folly 1º ano 
052 Gustavo Medina Melo 1º ano 
053 Izabely Caroliny Hartmann 2º ano 

 
 
 
 
 

                                                               

Cristhiane Trombini Puia Baggio 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

 
EDITAL N.º 002/2018-DF 
 
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA O ESTÁGIO 
CURRICULAR REMUNERADO DA COMARCA DE CAMPO VERDE, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 
 
Torna público o deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem no teste 
seletivo para estagiários de nível superior em Direito:  

       

Faz saber aos inscritos, que tendo em vista a designação da data da Prova de Estagiários 
para o Ministério Público estar agendada para o dia 25/03/2018, bem como em razão do 
feriado da Semana Santa, fica alterada a data de realização das provas do Teste Seletivo 
desta Comarca, oportunidade em que convocamos os inscritos para comparecerem no 
edifício do Fórum da Comarca de Campo Verde, no dia 08 de abril de 2018, das 08h às 
11h, impreterivelmente, para realização das provas, observando, no mais, as regras fixadas 
pelo Edital de abertura do certame. 

Nome   CPF 
Adriano Rodrigues Bezerra  041.082.181-08 
Alexandre Vitor de Oliveira Cândido  064.140.571-50 
Aline Kelle Vieira Medrado  061.283.231-70 
Allan Joonathan Abrão da Silva 053.845.801-19 
Aurea Justino de Almeida  047.403.151-90 
Eduarda Magalhães Souza  045.500.611-38 
Fernanda Dias do Nascimento Souza  069.253.611-65 
Giovane Augusto de Souza 042.300.461-11 
Gislene da Silva Rodrigues  056.237.081-10 
Heixor Straioto Oliveira  061.288.411-20 
Jhonatan Spiguel Reami  060.501.981-95 
Laura Beatriz Rosa da Silva  025.972.801-28 
Laura Ferreira De Alvarenga 059.343.881-77 
Lays Assunção Magalhães  056.796.041-24 
Louviane Lira Lopes  057.799.061-65 
Marcelo Lucas Tavella Koch 028.118.871-80 
Maressa Soares Batista Alves Gonçalves  054.533.971-52 
Natalia Mercado de Sá 048.339.561-79 
Nayani Souza Martinho  039.785.311-43 
Nelieli Leite Silva  059.169.591-09 
Thaisa Freitas Silva  054.225.961-37 
Thalya Horrane Alves dos Santos 056.280.221-52 
Yuri Victor Antonielli de Carvalho  051.352.251-45 
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Para que ninguém possa alegar ignorância, determinou-se a expedição do presente edital, 
que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como na imprensa local. 
Dado e passado nesta cidade de Campo Verde, aos 12 dias do mês de março de 2018. 
 
 
Claudiomiro Donadon Pereira 
Gestor Geral - Presidente da Comissão  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
EDITAL Nº 010/2018-DF  
 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 
SUPERIOR DE DIREITO NA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES  
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, no 

uso de suas atribuições legais e;  

 

CONSIDERANDO o Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível 

Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Edital 001/2018-

DF, datado de 17/01/2018;   

 

CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 

DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,  com o objetivo 

de oportunizar o estágio de estudantes de nível  superior, aliado à necessidade de auxílio na 

prestação jurisdicional, autorizou, em 17/01/2018,  esta Comarca a proceder processo 

seletivo de recrutamento de estagiário para Nível  Superior de Direito; 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o cronograma do Processo Seletivo, o Resultado 

do Processo Seletivo deve ser publicado;  

 

RESOLVE: 

 

PUBLICAR a classificação definitiva dos candidatos habilitados de Estágio de Nível 

Superior:  

 

ENSINO SUPERIOR DE DIREITO  

Clas. N. Insc. Candidato Acertos Nota 
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01 9 Jaynnara Kelly S. de Oliveira    30 75,00 

02 2 Ana Carolina F. de S. Caldas 27 67,50 

03 3 Jackeline Moreira de Carvalho     27 67,50 

04 14 Renata Alves Feliciano de Sousa    26 65,00 

05 8 Thais Valéria Trindade Leal 25 62,50 

06 18 Bruna Maria Brito Martins  25 62,50 

07 17 Gabriel Jordan Caso da Silva  24 60,00 

08 16 Leicy Ranny Medeiro  23 57,50 

09 5 Ana Clarissa da Costa Lechener 23 57,50 

10 4 Josieli Rodrigues Alves  22 55,00 

11 1 Steffany Lemes da Silva  21 52,50 

 

Eu, para constar,Belª Luzinete Alves de Souza Melo – Gestora Geral de 2ª Entrância que o 

digitei. 

 

Chapada dos Guimarães, 12 de março de 2018 

 

Leonísio Salles de Abreu Júnior  
Juiz de Direito Diretor do Foro                                          
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ESTADO  DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
EDITAL Nº 011/2018-DF  
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 
SUPERIOR DE DIREITO NA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES  
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas 

atribuições legais e;  

 

CONSIDERANDO o Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Médio  

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Edital 20/2017-DF, datado de 

5/12/2017;   

 

CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 

DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,  com o objetivo 

de oportunizar o estágio de estudantes de nível  médio, aliado à necessidade de auxílio na 

prestação jurisdicional, autorizou, em 1/12/2017,  esta Comarca a proceder processo seletivo 

de recrutamento de estagiário para Nível  Médio; 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o cronograma do Processo Seletivo, o Resultado do 

Processo Seletivo deve ser publicado;  

 

RESOLVE: 

 

PUBLICAR a classificação definitiva dos candidatos habilitados de Estágio de Nível Médio:  

ENSINO MÉDIO  

Clas. N. Insc. Candidato Acertos Nota 

01 6 Denis de Souza Pereira  31 77,50 

02 49 Airton Jeferson de Moraes Neto 28 70,00 
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03 12 Fernanda Aparecida Martini Santos     27 67,50 

04 10 Emilly Lisboa    27 67,50 

05 25 Beatriz Linhares Antunes  26 65,00 

06 30 Camila Maria Lucena Albernaz  26 65,00 

 

07 54 Poliraime de Campos Pereira   26 65,00 

 

 

08 33 Gabrielly Ferraz Coelho Guimarães  26 65,00 

 

09 57 Ruan Pablo Ferreira da Silva  26 65,00 

10 41 Karina Fernandes de Oliveira 

Rodrigues   

24 60,00 

 

11 32 Karoline Conceição Silva   23 57,50 

 

12 52 Pedro Paulo da Silva Moreira 

Pacheco  

23 57,50 

13 26 Cinthia Marina Freitas de Siqueira  22 55,00 

14 1 Arthur Bueno Freitas de Souza 22 55,00 

15 9 Matheus Henrique Matos Paixão  21 52,50 

16 37 Paulo Gabriel Figueiredo Candido  20 50,00 

 

Eu, para constar, Belª Luzinete Alves de Souza Melo – Gestora Geral de 2ª Entrância que o 

digitei. 

 

Chapada dos Guimarães, 12 de março de 2018 

 

Leonísio Salles de Abreu Júnior  
Juiz de Direito Diretor do Foro                                          
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